
DOLNOŚLĄSKI URZĄD W OJEW ÓDZKI 
WE W ROCŁAW IU  

DYREKTOR GENERA L N  Y

Wrocław, dnia 10 marca 2015 r.

OA.OD.272.2.15/ZP/PN

do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu

Zawiadom ienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zam awiający zawiadamia, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu - etap II,

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

SGW BUDOW NICTW O W aldemar Stelmach Sp.k. 

ul. Mokra 2 26-600 Radom 

Cena wybranej oferty brutto: 633 204,00 zl 

Skrócenie terminu realizacji: 17 dni

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca niewykluczony z postępowania, złożył ofertę niepodlegające 
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena -  waga 95%, termin wykonania zamówienia -  waga 
5%. Oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:
Streszczenie oceny i porównania ofert. Oceniano wyłącznie oferty ważne 
Kryteria oceny:

• cena -  waga 95%; punktacja zgodnie ze wzorem w SIWZ: (Cm in/Cn)xl00x95% =liczba pkt,
• termin wykonania zamówienia -  waga 5%; punktacja zgodnie z SIWZ 10 pkt. za każdy 1 dzień 

poniżej wskazanego w SIWZ terminu; maksymalnie 100 pkt x 5%.

Zestawienie złożonych ofert i punktację łączną sporządzono w poniższej tabeli:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy

Punkty 
uzyskane w 
kryterium 

cena

Punkty uzyskane 
w kryterium 

termin wykonania 
zamówienia

Punkty uzyskane 
w kryterium cena 
x waga kryterium 

95%

Punkty uzyskane w 
kryterium okres 

gwarancji x waga 
kryterium 5%

suma

1.
MERTSp. z  o.o. S.K.A. 
u l. Portowa 1 
67-200 Głogów

81,84 100 77,75 5,00 82,75

2 .

SGW BUDOWNICTWO 
Waldemar Stelmach Sp.k. 
u l. Mokra 2 
26-600 Radom

100 100 95,00 5,00 100,00



Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu:
• nie wykluczono żadnego W ykonawcy
• nie odrzucona żadnej oferty.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp może zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 ustawy Pzp.

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty,
2. tablica ogłoszeń DUW,
3. a/a.

Informację zamieszczono również na stronie internetowej www.duw.pl.

Fakt otrzymania niniejszego pisma faksem, należy niezwłocznie potwierdzić faksem (tj. tego samego dnia lub 
najpóźniej następnego), poprzez odesłanie pierwszej strony tegoż pisma z:

UWAGA:

- adnotacją „otrzymano w dniu: ..................................... o godz...................., czytelnych s t r o n  ”
- czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczątką osoby potwierdzającej, 
pod nr faksu: 071/340-69-48 lub e-mailem na adres: p.antas@duw.pl

http://www.duw.pl
mailto:p.antas@duw.pl

