
GM I N AC /\I I F \\ K 1 , ,\ 1 

ul: 17 SIi 0111,1 11 ~ SENIOR+ 
Projekt jest współfinansowany ze środków 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach 

88-J 4[) c;liL'l\'~"II, , Programu Wieloletniego „ SENIOR+" na lata 2015-2020 
tel: (52) 35.J-JO-oi,, 1,1 ,_ ;-

NIP 556-::!:i-f,3-3 I~ Gniewkowo, dnia 25.10.2019 r. 

Znak: RZp.271 .1.6.2019 

Otrzymują: 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. I pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

informuje: 

że w postępowaniu o udzielenie zamow1enia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie „ Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie 
sposobu użytkowania budynku kotłowni na klub „SENIOR + ,, na terenie działki nr 478/25 w 
Gniewkowie - ETAP I" została wybrana, spośród nieodrzuconych, oferta najkorzystniejsza na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz złożona przez: 

Firma Remontowo - Wykończeniowa 

Szymon Zaranek 
ul. Krzywa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
Cena oferty brutto - 176.000,00 zł 
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady- 36 miesięcy 

Uzasadnienie: 

1. Zamawiający - Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Bunnistrza Gniewkowa - Adama 
Straszyńskiego, siedziba: Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11 , 88-140 Gniewkowo, województwo 
kujawsko-pomorskie, tel. 52/354 30 14, fax 52/354 30 37, opublikował postępowanie przetargowe w 
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.bipgmina.pl i na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie. 

2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 
3. Kryterium oceny ofert: 

l) cena oferty - 60 % 

2) odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady - 40 % 

4. Oferta najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania postawione w siwz przez 
Zamawiającego oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w siwz. 
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~ w ~. postępowamu z ozono nas ępujące o e y: ł . fi rt 

Numer Cena brutto 
Odpowiedzialność z 

oferty 
Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

oferty 
tytułu rękojmi za 

wady 

Firma Remontowo - Wykończeniowa 

Szymon Zaranek 
I. ul. Krzywa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski 176.000,00 zł 36 miesięcy 

DOM-PŁAST Karol Dąbrowski 
2. ul. Słuchajska 4 442.718,22 zł 48 miesięcy 

87-400 Golub Dobrzyń 

6. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Cena Odpowiedzialność 

Numer brutto z tytułu rękojmi Razem 
oferty 

Firma (nazwa) i adres wykonawcy 
oferty za wady punkty 

(punktacja) (punktacja) 

Firma Remontowo -
Wykończeniowa 

I. Szymon Zaranek 60 20 80 
ul. Krzywa 10, 87-700 Aleksandrów 

Kujawski 

DOM-PŁAST Karol Dąbrowski 
2. ul. Słuchajska 4 23,85 40 63,85 

87-400 Golub Dobrzyń 

7. Od mmeJszego zawiadomienia Wykonawcom przysługuje środek ochrony prawnej 
przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych w dziale VI. 

8. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich fom1alności . Miejsce i tennin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. O miejscu i tenninie podpisania 
umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą, pisemnie, faksem 
lub e-mailem. 

9. Zawiadomienie zamieszono na tablicy oglosze11 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz na 
stronie internetowej www.gniewkowo.bipgmina.pl dnia 25 .10.20 19 r. 

Z u . l\11STR/.A 

.A/1 :, . 1- d ótu.~lw 
SEKiłETAR GMINY 

Otrzymują: 

I) Zgodnie w wykazem złożonych ofert umieszczonym w pkt 5 niniejszego pisma 
2) A/a UM / AP/ 
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