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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

Numer sprawy:   ZP/1/PN/13.  

Nazwa zadania: wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego Zakładu    

Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.  

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Miejski Zakład 

Komunikacji w Malborku sp. z o.o.  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do 

realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: DOMBUDGAJA 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane mgr inż. Witold Barcikowski 82-200 Malbork ul. 

Orzeszkowej 15/1 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę – 

najniższą ceną i otrzymał maksymalną ilość 100 punktów, zgodnie z SIWZ.. 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty 

1) DOMBUD-GAJA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane mgr inż. Witold Barcikowski 

82-200 Malbork ul. Orzeszkowej 15/1 - wartość oferty 67 884,79zł brutto. 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. 82-200 Malbork 

ul. Gen. De Gaulle” 71 -wartośc oferty 67 945,13zł brutto.-(99,91pkt) 

3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Malinowski 82-200 Malbork ul. Norwida  

10/1 –wartość oferty 70 611,27zł brutto. 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona oferta firmy: 

     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Roman Malinowski 82-200 Malbork ul. Norwida 10/1  

     ponieważ oferent nie złożył wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów mimo 

dodatkowego wezwania. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu 

wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki 

ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) 

 


