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        Czerwionka-Leszczyny, 7.08.2018 r. 
 

                                            .                                                       
      

    
ZP.271.15.2018 

 
 
 

OGŁOSZENIE 
O WYBORZE OFERTY 

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach” wybrano ofertę złożoną 
przez następującego Wykonawcę: 
 

Leszek Kułak 
Budownictwo sportowe 

Inżynieria krajobrazu 
ul. Lawendowa 1 

66-440 Skwierzyna 
 
Powyższa oferta spełniła wszystkie wymagania określone w SIWZ i otrzymała największą 
łączną ilość punktów – 95,16 pkt, w tym w kryterium: 
 

1) cena                                                       -  55,16 pkt, 
2) jakość - okres gwarancji        - 16 pkt, 
3) jakość – wysokość kary umownej        - 14 pkt, 
4) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia                - 10 pkt. 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych uznano ją                                         
za  najkorzystniejszą. 
 

Jednocześnie informuję, że w terminie wyznaczonym jako termin składania ofert                                 
na przetarg wpłynęło 5 ofert.  
W postępowaniu zastosowano następujące kryteria: 
                        

1) cena                                                       -  60 % 
2) jakość - okres gwarancji        - 16 % 
3) jakość - wysokość kary umownej                                                          - 14 % 
4) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia                - 10 % 

 
Listę Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ocenianym ofertom         
w każdym kryterium oraz łączną punktację podano w poniższej tabeli: 
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  Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Ilość 
punktów 

w 
kryterium: 

cena 

Ilość 
punktów 

w 
kryterium: 

jakość -
okres    

gwarancji 

Ilość 
punktów 

w 
kryterium: 
jakość – 

wysokość 
kary 

umownej 

Ilość 
 punktów 

w kryterium: 
doświadczenie 

osób 
skierowanych 
do realizacji 
zamówienia 

Łączna 
ilość 

punktów 

1. „Bellsport” 
Grzegorz Leszczyński  

ul. Hutnicza 4 
41-923 Bytom  

 

29,92 8 14 10      61,92 

2. Leszek Kułak  
Budownictwo 

sportowe 
Inżynieria krajobrazu  

ul. Lawendowa 1 
66-440 Skwierzyna  

 

55,16 16 14 10 95,16 

3. Apis Polska Sp. z o.o.  
ul. 3-go Maja 85 
37-500 Jarosław  

 

40,84 16 14 10 80,84 

4. P.H.U. „GRUMIX” 
Karolina Przepióra –

Gruda  
ul. Szkolna 8A  

42-512 Preczów  
 

60,00 0 0 10 70,00 

5. P.H.U. GAWLIK 
Paweł Gawlik 

ul. Gospodarcza 24/2 
32-600 Oświęcim 

 

40,47 0 14 10 64,47 

 
 
 


