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Bielsko-Biała, dn. 13.11.2019 r. 

 
OGŁOSZENIE 

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NR ZGM/DZ/188/2019/ADM  

 

 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję w imieniu Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej, że w przetargu nieograniczonym nr  ZGM/DZ/189/2019/ADM, 

prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Wykonanie instalacji  

etażowego gazowego centralnego ogrzewania w ramach konkursu „Opracowanie i wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej etażowego gazowego centralnego 

ogrzewania wraz z dostosowaniem przewodów kominowych oraz doprowadzeniem 

instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 9w budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w 

Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami  uzgodnień,  opinii  

i pozwoleń”, ofertę złożyło czterech wykonawców: 

 

- A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki ul. Ofiar Oświęcimskich 26/1, 58-105 Świdnica 

- Firma Projektowo-Budowlana "Arkon" Krzysztof Nowak, ul. 1-Maja 68/1, 44-206 Rybnik 

- 0-32 Sp. z o.o. ul. Mazurska 14/9, 41-503 Chorzów 

 

 

Kryteriami wyboru były:  

1) cena brutto („KC”) – 80%, 

2) Okres rękojmi („KOr”) - 15% 

3) kara umowna za opóźnienie terminu wykonania dokumentacji („KKu”) – 5%. 

 

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

ustawy, oferta Wykonawcy - 0-32 Sp. z o.o. ul. Mazurska 14/9, 41-503 Chorzów Oferta otrzymała 

300,00 pkt, w tym: 

 w kryterium ceny brutto – 240,00 pkt, 

 w kryterium okres rękojmi – 45,00 pkt. 

 w kryterium kara umowna za opóźnienie terminu wykonania dokumentacji – 15,00 pkt. 

Cena brutto oferty – 3075,00 zł.  

Pozostałe oferty: 

1)  A&E Architektura i Ekonomia Daniel Bogacki ul. Ofiar Oświęcimskich 26/1, 58-105 Świdnica. Oferta 

otrzymała 192,28 pkt, w tym: 

 w kryterium ceny brutto – 142,28 pkt, 

 w kryterium okres rękojmi – 45,00 pkt. 
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 w kryterium kara umowna za opóźnienie terminu wykonania dokumentacji – 5,00 pkt. 

Cena brutto oferty – 5187,00 zł.  

2) Firma Projektowo-Budowlana "Arkon" Krzysztof Nowak, ul. 1-Maja 68/1, 44-206 Rybnik. Oferta 

otrzymała 269,28 pkt, w tym: 

 w kryterium ceny brutto – 214,28 pkt, 

 w kryterium okres rękojmi – 45,00 pkt. 

 w kryterium kara umowna za opóźnienie terminu wykonania dokumentacji – 10,00 pkt. 

Cena brutto oferty – 3444,00 zł.  

 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 

 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

             Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 
 


