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         Sucha Beskidzka 25.06.2021r.  
WZ. 272.6.2021.w 

 
Uczestnik postępowania  

Nr WZ.272.6.2021 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, 
kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kula, piłkochwytów, 

utwardzenie terenu z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem 
zlokalizowanym przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na działce nr ewid. 9972/14” 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o 
przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 2, gdzie kryteriami 
oceny ofert są: cena- 60 %, gwarancja i rękojmia- 40 %,  za ofertę najkorzystniejszą uznana została 
oferta: 

ALPA Consulting Krystyna Gawlik, ul. Wi śniowa 21, 32-626 Jawiszowice - przyznana 
punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów. 

 

Wykonawca ALPA Consulting Krystyna Gawlik z Jawiszowic, złożył niepodlegającą 
odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferta 
Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny 
ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca wykazał  spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

1. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o., ul. Krzywda 
12a, 30-710 Kraków - przyznana punktacja za cenę-  50,79 punktu; przyznana punktacja za 
gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 90,79 
punktu; 

2. Bellsport Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom - przyznana punktacja za 
cenę-  53,52 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 93,52 punktu; 

3. Sona Piotr Omylak, 34-483 Lipnica Wielka 111- przyznana punktacja za cenę-  46,98 
punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta 
we wszystkich kryteriach 86,98 punktu; 

4. ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź- przyznana punktacja za 
cenę-  48,46 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 88,46 punktu; 
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5. F.H.U. DORHOOF Dorota Lis, ul. Dąbrowskiego 17, 35-590 Libiąż- przyznana punktacja 
za cenę-  57,57 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 97,57 punktu. 

 

Z przedmiotowego postępowania nie odrzucono ofert. 

 

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 01.07.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


