
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 , w związku z art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze 
zmianami ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie  dla  Miasta Szklarska Poręba zamówienia publicznego pn.  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację niżej wymienionych obiektów 
użyteczności publicznej położonych w Szklarskiej Porębie  :  

- Szkoła Podstawowa Nr 5                                               - ul. 11.Listopada 2 
- Przedszkole Nr 2                                                         - Osiedle Huty 1 
- Sala gimnastyczna                                                      - ul.  Franciszkańska 36 b. 
- Budynek Urzędu Miasta                                               - ul.  M. Buczka 2. 
 

1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:  
 

             TERMOPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
                        ul. Unii Lubelskiej Nr 3;  61-249 Poznań  
 
uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieee   wwwyyybbbooorrruuu:::   
  

- wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
oraz uznana została za najkorzystniejszą w świetle określonego, w materiałach przetargowych, 
kryterium oceny ofert.  
Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena ryczałtowa  (100% = 100 punktów) . 
Złożona,  przez TERMOPROJEKT sp.  z o.o.,  oferta  z ceną  ryczałtową  94 916,00 zł  za 
wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia  otrzymała    100 ,oo punktów. 
 
 
2-  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   
     i porównaniem zawierającym punktację w kryterium oceny:   
 

OMNITECH sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Zygmunta Starego 6, 
44-100 Gliwice    z ceną  ryczałtową 119 987,00 zł  za wykonanie całości prac objętych 
przedmiotem zamówienia  otrzymała 79,11  punktów;    
 
p. Andrzej Grzybowski prowadzący działalność  pn. Autorska Pracownia Architektury 
mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski z siedzibą: ul. Karola Miarki 7, 58-100 Świdnica 
z ceną  ryczałtową  162 626,00 zł  za wykonanie całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia otrzymała  58,36 punktów; 
 
 

3- w prowadzonym postępowaniu jedna oferta wpłynęła po upływie terminu do składania ofert  
i jedna oferta została odrzucona. 

 
  

Ogłoszenie o zamówieniu  publikowane było na portalu centralnym Urzędu Zamówień 
Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych,  pod numerem 341043-2008 z  29.11.2008r. 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szklarska Poręba  .                                           
      
 
 

Burmistrz 
                                                                    /-/  Arkadiusz Wichniak  

 

 

Szklarska Poręba , 22 grudnia  2008 r.  

                   
 


