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Elbląg, dn. 21-09-2018 r. 
ZP/PN/2312/16/2043/2018 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
ZP/PN/2312/16/1835/2018 z dnia 24-08-2018 r. na: Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
I. 
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) - dalej PZP niniejszym zawiadamia, że za najkorzystniejszą zgodnie z art. 91 ustawy 
PZP uznana została i wybrana oferta nr 01 Wykonawcy: 

Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha 
ul. Rawska 18b 
82-300 Elbląg 

• Cena oferty (brutto): 332.000,00 zł, 
• Termin realizacji robót: do 60 dni od daty przekazania terenu robót, 
• Okres gwarancji: na okres 36 miesięcy od daty odebrania robót, 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca, który złożył ofertę nr 01 spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, 
a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty na wykonanie 
zamówienia kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ: Cena oferty (brutto) 60 %, Termin realizacji robót 20 %, 
Okres gwarancji 20 %. Wykonawca otrzymał odpowiednio: 60,00 pkt.; 20,00 pkt.; 20,00 pkt., tj. łącznie 100,00 
punktów. 

II. 
Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

(numer oferty) Nazwa i adres 
W y k o n a w c y 

Cena oferty 
(brutto) Termin realizacji robót Okres gwarancj i 

(01) 
Zakład Ogó lnobudowlany 

Tomasz Klecha 
ul. Rawska 18b 
82-300 Elbląg 

332 .000 ,00 zł 
do 60 dni od daty 

przekazania terenu robót 
na okres: 36 miesięcy od daty 

odebrania robót 

Liczba punktów 60,00 pkt. 20,00 pkt. 20,00 pkt. 
Łączna liczba punktów 100,00 pkt. 
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podpis i pieczątka ] / 
mgr inż. BohdanrNiemirycz 

K A N C I A R Z 

Dział Zamówień Publicznych 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

teł. 55 629 05 53 fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 
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