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OGŁOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZGM/DZ/173/2019/ADM   
 
 

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

publicznych (tj: Dz. U. z 2019r. poz. 1846), informuję imieniem Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, że w przetargu nieograniczonym nr  ZGM/DZ/173/2019/ADM, 

prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Adaptacja budynku 

usługowego przy ul. Ikara 2 w Bielsku-Białej na żłobek, w zakresie prac związanych ze ścianami 

zewnętrznymi budynku, stolarką okienną i rampą – część 2 zamówienia”, oferty złożyło czterech 

wykonawców: 

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

2) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Jan Kania, ul. Akademii Umiejętności 28, 43-300 Bielsko-
Biała, 

3) Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z  o. o, ul. Stawowa 21, 34-300 Żywiec, 

4) Stanisław Barzycki Zakład Budowlano-Montażowy, Kuków 121A, 34-206 Krzeszów. 
 
Kryteriami wyboru były:  
 
1) cena brutto  („C”) – 75%,  

2) okres gwarancji jakości wykonania zamówienia i rękojmi za wady 
przedmiotu zamówienia 

  
(„GR”) – 10%, 

3) wysokość kary umownej za opóźnienia z tytułu zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu umowy oraz za spowodowanie przerwy w realizacji robót 
określonych w umowie 

  
 
(„K 1”) – 9%, 

4) wysokość kary umownej za opóźnienia z tytułu zwłoki w za opóźnienia z 
tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

  
(„K 2”) – 6% 

 
 

1. Oferta najkorzystniejsza. 

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

Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z  o. o, ul. Stawowa 21, 34-300 Żywiec  

Oferta otrzymała 300,00 pkt, w tym: 
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1) w kryterium ceny brutto „C” – 225,00 pkt, 

2) w kryterium okresu gwarancji i rękojmi „GR” – 30,00 pkt. 

3) w kryterium kary umownej „K1” – 27,00 pkt, 

4) w kryterium kary umownej „K2” – 18,00 pkt. 

Cena brutto oferty – 114 064,97 zł.  
 
 

2. Oferty pozostałe: 

1) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Jan Kania, ul. Akademii Umiejętności 28, 43-300 
Bielsko-Biała. Oferta otrzymała 288,34 pkt, w tym: 

a) w kryterium ceny brutto „C” – 213,34 pkt, 

b) w kryterium okresu gwarancji i rękojmi „GR” – 30,00 pkt. 

c) w kryterium kary umownej „K1” – 27,00 pkt, 

d) w kryterium kary umownej „K2” – 18,00 pkt, 

2) P.H.U. OPIFEX Ryszard Czauderna, ul. Brodzińskiego 14/11, 43-300 Bielsko-Biała. Oferta 
otrzymała 287,09 pkt, w tym: 

a) w kryterium ceny brutto „C” – 212,09 pkt, 

b) w kryterium okresu gwarancji i rękojmi „GR” – 30,00 pkt. 

c) w kryterium kary umownej „K1” – 27,00 pkt, 

d) w kryterium kary umownej „K2” – 18,00 pkt, 

3) Stanisław Barzycki Zakład Budowlano-Montażowy, Kuków 121A, 34-206 Krzeszów. Oferta 
otrzymała 185,47 pkt, w tym: 

a) w kryterium ceny brutto „C” – 151,28 pkt, 

b) w kryterium okresu gwarancji i rękojmi „GR” – 18,00 pkt. 

c) w kryterium kary umownej „K1” – 8,99 pkt, 

d) w kryterium kary umownej „K2” – 7,20 pkt. 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 

 
 


