
Rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2008 ( patrz strona Archiwum 
BIP www.archiwum.bip.radom.pl) 

  
Radom, dnia 27.06.2008 r. 

  
   
   

  
  

In.III-3410/52/7/08  
  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU  
  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Remont dachu budynku III 
Liceum Ogólnokształcącego im. D. Czachowskiego przy ul. Traugutta 44 w 
Radomiu” .  

  
  
  

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 nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli w 

przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

  

Numer oferty 1  

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „REMKO” Dorota Agnieszka Kopeć, ul. S. śeromskiego 
12A/14 26-900 Kozienice  
Cena ofertowa brutto: 379.999,93 złotych  
Gwarancja jakości: 10 lat  

Kryterium oceny  Ocena  
(liczba pkt)  Uzasadnienie  

Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne 
kryteria  

Cena ofertowa  
  86,19 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)= (344.739,99/379.999,93) x 95 pkt = 86.19 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  

  
91,19 pkt  

  



Numer oferty 2  

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RO.SA.-BUD”, Roman Jan Saczywko, ul. Ptasia 14, 
26-600 Radom  
Cena ofertowa brutto: 596.000,00 złotych    
Gwarancja jakości: 10 lat  

Kryterium oceny  Ocena  
(liczba pkt)  Uzasadnienie  

Łączna punktacja  
– suma punktów za 
poszczególne 
kryteria  

Cena ofertowa  
  54,95 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) = (344.739,99/596.000,00) x 95 pkt = 54,95 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  

  
59,95 pkt  

  

Numer oferty 3  
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMAR” Rafał Makowski,  ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko  
Cena ofertowa brutto: 344.739,99 złotych    
Gwarancja jakości: 6 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) = (344.739,99/344.739,99) x 95 pkt = 95,00 pkt  

Gwarancja 
jakości  1 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:  
6 lat  = 1 pkt  

  
96,00 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 oferta złoŜona przez wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMAR” Rafał Makowski,  ul. Brandta 48, 
26-505 Orońsko (cena ofertowa brutto: 344.739,99 złotych, gwarancja jakości: 6 lat), 
poniewaŜ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyŜszą 
liczbę punktów (96,00 pkt, z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 1 pkt za kryterium okresu 
gwarancji jakości).  
Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 


