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Bydgoszcz, dnia 22 września 2021 r. 

 

 

Postępowanie nr: WOMP-DA-3701/4/2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania pn.: „WOMP w Bydgoszczy – Remont klatki schodowej” 

 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 1 

Zakład Remontowo-Budowlany ,,ADEX” Dariusz Dudkiewicz 

ul. Pałucka 11, 89-200 Szubin  

Cena oferty: 223.860,00 zł. 

Termin wykonania zamówienia: 60 dni 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Zakład Remontowo-

Budowlany ,,ADEX” Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 Szubin, z Ceną oferty 

brutto: 223.860,00 zł., oraz Terminem wykonania zamówienia – 60 dni uzyskała 

najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt 

oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia 

– Rozdz. XVI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta 

tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 

II. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt 

oraz Termin wykonania zamówienia - 40,00 pkt i łączna punktacja: 
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Numer 

oferty 

Nazwa albo imiona i nazwiska, 

siedziba albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

Cena oferty Ilość 

punktów w 

kryterium 

oceny ofert – 

Cena – 60,00 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Ilość punktów 

w kryterium 

oceny ofert – 

Termin 

wykonania 

zamówienia – 

40,00 

Łączna ilość 

punktów 

 

1. Zakład Remontowo-

Budowlany ,,ADEX” 

Dariusz Dudkiewicz 

ul. Pałucka 11,  

89-200 Szubin 

 

 

223.860,00 zł. 60,00 pkt 60 dni 40,00 pkt 100,00 pkt 

2.  KOR-POL INVEST  

Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowa 35,  

85-147 Bydgoszcz 

 

301.350,00 zł. 44,57 pkt 80 dni 0,00 pkt  44,57 pkt 

 

 

        p.o. Dyrektora WOMP 

       Ewa Kaczanowska-Burker 

 

 


