
   

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego   na „Wybudowanie parkingu w ramach IV etapu realizacji inwestycji pn. 

‘Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą 

MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz 

wybudowanie ulicy dojazdowej.” 
 

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3 Poldrax  Sp. zo.o.  z siedzibą ul. St. Kunickiego  

5/201, 30-134 Kraków , za  zaproponowaną  cenę 1.740.000 zł netto, 2.140.200, 00 zł brutto , 

a udzielony okres gwarancji  wynosił 72 miesiące.  

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie  „Wybudowanie parkingu w ramach IV etapu realizacji 

inwestycji pn. ‘Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z 

Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu, oraz wybudowanie ulicy dojazdowej” 
/ 

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną 

(60% ) i okresem przedłużenia gwarancji (40%), udzielić zamówienia Wykonawcy, który 

spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły pięć   ofert złożonych przez: 

 1.  Manilo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z 

siedzibą  ul. Południowa 5 , 71-001 Szczecin  , zaproponowana cena 2.698.224,93 zł netto , 

3.318.816,66 zł brutto ilość punktów z tytułu ceny 39   , udzielony okres gwarancji 72 

miesięcy ilość punktów z tytułu udzielonej gwarancji 40,  

łącznie 79  punktów. 

 

 

2. WERTA sp. z o.o. z siedzibą   ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin,  zaproponowana 

cena 2.116.171,31 zł netto , 2.602.890,71 zł brutto , ilość punktów z tytułu ceny 49     , 

udzielony okres gwarancji 72 miesiące ilość punktów  z tytułu udzielonej gwarancji 40,  

łącznie  89 punktów 

 

3.Poldrax  Sp. z o.o.  z siedzibą ul. St. Kunickiego  5/201, 30-134 Kraków , zaproponowana 

cena 1.740.000 zł netto 2.140.200, 00 zł brutto , ilość punktów z tytułu ceny 60  udzielony 

okres gwarancji 72 miesiące   , ilość punków z tytułu udzielonej gwarancji 40 , 

łącznie 100 punktów,  

 

4. Sankan Katarzyna Kowalska – oferta odrzucona 

 

5. Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne  Kornel Koralewski z siedzibą ul. Wąska  6, 

72-500 Wicko, zaproponowana cena 1.757.800,00 zł netto, 2.162.094,00 zł brutto ilość 



punktów z tytułu ceny 59 udzielony okres gwarancji 72 miesiące , ilość punktów z tytułu 

udzielonej gwarancji 40 pkt,  

łącznie 99 punktów 

 

Mając zatem na uwadze, że  Wykonawca  spełniał warunki udziału w postępowaniu a 

jego oferta była zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać 

ofertę nr. 3 jako najkorzystniejszą. 


