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Znak: ZP/2229/2012 
 

Uczestnicy postępowania  
o numerze 160520-2012 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej 

- informacja o wynikach postępowania - 
  
 Przetarg nieograniczony : 
„Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego 
przy  ul. Reja 9 w Zamościu”   Znak sprawy : 2/ZP/p.n./r.b./2012.   
 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych, 
Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. zawiadamia o wyniku 
postępowania.  
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła : 

 
1.  Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pk ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Z dnia 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.) Wykonawcę : BUDZAM Sp. z o.o., ul. Kresowa 4, 22-400 Zamość – 
zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium  do upływu 
terminu składania ofert,  na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa 
w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą” - Wykonawca 
nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Wadium wpłynęło na konto 
Zamawiającego w dniu 01.06.201r. – winno w dniu 31.05.2012r. do godz. 13-tej.  

 

     Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy : BUDZAM Sp. z o.o., ul. Kresowa 4, 22-400 
Zamość na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych – 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego                    
z udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. 
Oferta przetargowa została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału                               
w postępowaniu. 

 

2. Pozostałe oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący : 

Of. Nr 6.  Usługi Budowlane Wiesław Wilczyński, ul. M. Reja 22/38, 22-400 Zamość  : 
                 Cena oferowana brutto 319.830,11zł.  

     Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena  - 100p. (najniższa cena). 
Of. Nr 5. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych mgr inż. Zenon Muda, ul. Kościuszki 30/14, 

23-400 Biłgoraj :  
     Cena oferowana brutto 320.694,90zł.  
     Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena  - 99,73p. 

 



Of. Nr 2. FHU GEORG Adam Korga, 23-408 Aleksandrów I 96A : 
               Cena oferowana brutto 335.946,70zł.  

          Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena  - 95,20p. 
Of. Nr 3. Zakład Remontowo-Konserwacyjny Sp. z o.o, 22-400 Zamość, ul. Jana Zamoyskiego 51:  
               Cena oferowana brutto 349.742,17zł 
               Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena  - 91,44p. 
Of. Nr 1. Firma Handlowo-Usługowa „DETIM” s.c. 23-408 Aleksandrów 710A : 

   Cena oferowana brutto - 415.487,49zł.  
           Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena  - 76,97p. 

 

3.  Dokonać wyboru oferty nr 6 - Usługi Budowlane Wiesław Wilczyński, ul. M. Reja 22/38, 
22-400 Zamość, za  cenę oferowaną brutto 319.830,11zł. – jako ważnej, nie podlegającej 
odrzuceniu i najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego                        
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny. 

 

            Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni                   
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą 
elektroniczną z niezwłocznym pisemnym potwierdzeniem. 

 

 

                 Zamawiający : 
   Prokurent 

                                                                                                                            
         mgr  Ryszard Jedut 

 
 


