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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

DOTYCZY:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec 

Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny”. 

 

 Zamawiający, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 wyżej cyt. ustawy, dokonano 
wyboru oferty.  

1. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty:  
 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena  

1. 
Firma Remontowo - Budowlana  

Eugeniusz Olszewski  
ul. Toruńska 154, 87-103 Mała Nieszawka 

brutto:  716.750,33 zł 

2. 
„ANDREM” S.C. 

ul. Piaski 39, 87-500 Rypin 
brutto:  617.806,20 zł 

3. 
Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „PRIMBUD” Sp. z o.o.  

ul. Osiedleńcza 1 , 13-200 Działdowo 
brutto: 746.098,71 zł 

4. 
Z.P.U.H. „BUDOMONTAŻ” , Zdzisław Hasiak  

uI. Polna 5, 13-200 Działdowo 
brutto:    597.304,36 zł 

 
2. Wszystkie oferty spełniają wymagania SIWZ i Pzp. 
3. Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.  

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 80 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się 
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena - 100%.  
Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 81 SIWZ dokonał oceny 
punktowej ważnych ofert. 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt. w kryterium najniższa cena oferty brutto Razem 

1 83,33 83,33 
2 96,68 96,68 
3 80,05 80,05 
4 100 100 

 
 
 
 
 



 

 

4. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 
Z.P.U.H. „BUDOMONTAŻ” Zdzisław Hasiak 

ul. Polna 5, 13-200 Działdowo 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 597.304,36 zł brutto. 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu 
poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca 
zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią siwz. Jedynym kryterium oceny ofert 
było kryterium „najniższa cena brutto”. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę 
punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert . Cena mieści się w kwocie, 
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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