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Głogówek, dnia 20.12.2021 r.  

Zamawiający: 

Gmina Głogówek,  

ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek   

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Modernizacja budynku Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja, nr postępowania IZP.III.271.10.2021. 
 

Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców o: 
 

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez: Firmę BARTON Janusz Barton ul. Prusa 14,  

48-250 Głogówek, z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 138 928,33 zł brutto. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dz. 

XVII SWZ. Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium 

oceny ofert (cena – 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady – 40 %) oraz łączną punktację: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Cena brutto 

zł 

 

okres 

gwarancji i 

rękojmi za 

wady 

(miesiące) 

Liczba punktów 

cena 
gwarancja 

i rękojmia  
suma 

1. 

Konsorcjum firm: 

Lider Konsorcjum Opol-ska sp. z o.o. 

spółka komandytowa  

Partner Konsorcjum Opol-ska sp. z o.o.  

Wygonowa 81/13, 45-402 Opole 

999 990,00 72 - - - 

2. 
Firma BARTON Janusz Barton  

ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek 
1 138 928,33 72 60,00 40,00 100,00 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy nr 2 spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone  

w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 
 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 PZP. 
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II. WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA:  

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy nr 1 Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum 

Opol-ska sp. z o.o. spółka komandytowa, Partner Konsorcjum Opol-ska sp. z o.o. Wygonowa 81/13, 

45-402 Opole za cenę 999 990,00 zł brutto. 

Uzasadnienie prawne: 

art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego 

doświadczenia. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 

środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 
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