
Miejska Biblioteka Publiczna                                                       Zakopane, dnia 05 lipca 2013r 

im. S. Żeromskiego w Zakopanem                                                

ul. Łukaszówki 4a 

34-500 Zakopane   

                                                                             

 

 

                                                                                     W s z y s c y  

 

 

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie        

                wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową  

                aluminiową w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Łukaszówki 4A 

                w Zakopanem 

                        

 

 

 Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U  z 2010r.  Nr 113  poz. 

759 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany 

ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem za ofertę 

najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną  przez:  

      

COMPLEX-BUD Sp. z o.o.  

 ul. Piłsudskiego 54 

 33-230 Szczucin   

 

Cena oferty:  

cena oferty netto:  139 779,00 zł 

cena oferty brutto:  171 928,17 zł 

 

 

Uzasadnienie;  

    Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką  zamawiający  przeznaczył   na 

realizacje niniejszego zamówienia. Oferta jest najkorzystniejsza w stosunku do pozostałych   

dwóch ważnych  ofert  złożonych  w niniejszym postępowaniu. 

   

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych  7  ofert.   Żaden wykonawca nie został 

wykluczony, cztery oferty zostały odrzucone z czego trzy oferty  zostały  odrzucone  na 

podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy, z uwagi na to, że treść ofert  nie odpowiada treści siwz., 

jedna oferta  została  odrzucona  ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 



Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert. 

Nr 

oferty 

 Wykonawca i cena  brutto oferty Ilość punktów 

w kryterium 

cena brutto – 

100%  w skali 

100 punktowej   

1. PPHU "ANMAR" Marek Cebula,  

Borowno, ul. Głowackiego 53, 42-233 Mykanów  

  

cena oferty brutto:  129 612,50 zł 

Oferta 

odrzucona na 

podstawie 

art.89 ust.1 

pkt.2 ustawy  

2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe BUDREM sp. z o.o.  

ul. Witosa 80, 25-561 Kielce 

 

cena oferty brutto:  196 437,31 zł 

Oferta 

odrzucona na 

podstawie 

art.89 ust.1 

pkt.2 ustawy 

3. P.P.U.H. "EURO-BUD" Iwona Palus  

Zalas 726, 32-067 Tenczynek 

  

cena oferty brutto:  184 214,59 zł 

Oferta 

odrzucona na 

podstawie 

art.89 ust.1 

pkt.2 ustawy 

4. COMPLEX-BUD Sp. z o.o.  

ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin 

  

cena oferty brutto:  171 928,17 zł 

100  

5. Firma P.H.U. "WRÓBEL" Oriana Wróbel 

ul. Dąbrowskiego 11a, 32-600 Oświęcim 

  

cena oferty brutto:  148 190,40 zł 

Oferta 

odrzucona na 

podstawie 

art.89 ust.1 

pkt.4 ustawy 

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański 

Tadeusz 

ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów 

  

cena oferty brutto:  237 859,54 zł 

72,28  

7. ALU-IDEAL sp. z o.o. 

Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo 

  

cena oferty brutto:  274 370,21 zł 

62,66 

 

                                                             Pouczenie 
             W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu)  tylko wobec czynności:  

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 2) odrzucenia oferty wykonawcy  

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.  

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych. 

                                                                     mgr Bożena Gąsienica 

                  Dyrektor Biblioteki 


