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Radom, dnia 25.06.2008 r. 
  

   
   

  
  

   In.III-3410/49/9/08  
  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU  
  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Termomodernizacja dachów 
budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego i 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Osiedlowej”.  

  
  
  

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złoŜonych 
ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 19 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający: 

  
1) przedstawia poniŜej nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, który złoŜył w 

przedmiotowym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu ofertę wraz ze streszczeniem 
oceny zawierającym punktację przyznaną ofercie w kaŜdym kryterium oceny oferty i 
łączną punktację: 

  

Numer oferty 1  
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Zakład Remontowo-Budowlany Marian Wencel, ul. Brzozowa 3, 26-611 Radom  
Cena ofertowa brutto: 296.460,00 zł  
Gwarancja jakości: 10 lat  

Kryterium oceny  Ocena  
(liczba pkt)  Uzasadnienie  

Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne 
kryteria  



Cena ofertowa  

  95,00 pkt  

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 
matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:  
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 95 pkt  
gdzie:  
Cmin – najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych ofert i nie 
odrzuconych  
Ci – ceny poszczególnych ofert  
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  
  
P(Ci)= (296.460,00/296.460,00) x 95 pkt = 95,00 pkt  

Gwarancja 
jakości  5 pkt  

Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia 
przeprowadzona na podstawie podanego na druku oferty okresu 
gwarancji na przedmiot zamówienia, wg zestawienia określonego w § 
18 pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ:  
10 lat  = 5 pkt  

  
100,00 pkt  

  
  
  
2) informuje, Ŝe dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 18 SIWZ (cena – 
maks. 95 pkt, okres gwarancji - maks. 5 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Jako najkorzystniejsza uznana została złoŜona przez oferta wykonawcę: Zakład 
Remontowo-Budowlany Marian Wencel, ul. Brzozowa 3, 26-611 Radom (cena ofertowa 
brutto: 296.460,00 złotych, gwarancja jakości: 10 lat), poniewaŜ jest jedyną złoŜoną ofertą, 
nie podlega odrzuceniu, w toku oceny uzyskała 100,00 pkt (z czego 95,00 pkt za kryterium 
ceny, 5 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości), oraz zaoferowana cena nie przekracza 
kwoty jaką Zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia. 
 
 
 
 
 
  
  
  
 


