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OGŁOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZGM/DZ/73/2019/ADM  
 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję w imieniu Zamawiającego - Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej, że w przetargu nieograniczonym nr  ZGM/DZ/73/2019/ADM, prowadzonym 

w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Przebudowa budynku mieszkalnego 

przy ul. Sikornik 12A w Bielsku-Białej”, ofertę złożył jeden Wykonawca: 

P.H.U. OPIFEX, ul. Brodzińskiego 14/11, 43-300 Bielsko-Biała. 

 

Kryteriami wyboru były:  

1) cena brutto („KC”) –  70%;  

2) kara umowna za opóźnienia wykonania umowy („KK1”) - 12% 

3) kara umowna za opóźnienia usuwania wad w okresie rękojmi („KK2”) –  10% 

4) okres gwarancji i rękojmi („KGR”) –  8%. 

 

 

Oferta najkorzystniejsza: 

W wyniku badania i oceny oferty wybrana została jako najkorzystniejsza, w rozumieniu art. 2 ust. 5 

ustawy, jedyna oferta złożona przez Wykonawcę - P.H.U. OPIFEX, ul. Brodzińskiego 14/11, 43-

300 Bielsko-Biała. 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów – 400,00, w tym:  

1) w kryterium cenowym KC      –  280,00 pkt, 

2) w kryterium kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 

oraz za spowodowanie przerwy w realizacji umowy KK1  –  48,00 pkt, 

3) w kryterium kary umownej za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych 

w okresie rękojmi za wady  KK2     –  40,00 pkt, 

4) w kryterium okresu gwarancji i rękojmi KGR    –  32,00 pkt. 



 

 

Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/73/2019/ADM: 

Ogłoszenie z dnia 30.05.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty  str. 2/2 

 

Cena brutto oferty po poprawkach dokonanych przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy – 1.280.233,42 zł. 

 

 

 

 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 

 

Ireneusz Kiecak 
………………………..………………………. 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
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