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OGŁOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

W  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZGM/DZ/53/2020/ADM  
 

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

publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję w imieniu Zamawiającego: Miasto 

Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, że w przetargu nieograniczonym 

nr ZGM/DZ/53/2020/ADM, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania „Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. (gaz) w lokalu użytkowym zlokalizowanym w suterenie 

budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22a w Bielsku-Białej.”, oferty złożyło czterech wykonawców: 

1) PPHU "INSTAL-GREŃ" Józef Greń, ul. W. Krząszcza 22, 43-436 Górki Wielkie, 

2) Zakład Budowlany Bogdan Puchałka, ul. Piwoni 5, 43-300 Bielsko-Biała, 

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

4) Instal-Raf Rafał Garbacz, ul. Miejska 16, 43-354 Czaniec. 
 
Kryteriami wyboru były:  

1) cena ofertowa brutto („KC”) - waga 60% 

2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) - waga 30% 

3) kara umowna za opóźnienie terminu wykonania zamówienia („KKu1”) - waga 8% 

4) kara umowna za opóźnienie terminu usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi 
i gwarancji („KKu2”) 

 

- 
 

waga 2% 

 
I. Oferta najkorzystniejsza. 

 

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

Zakład Budowlany Bogdan Puchałka, ul. Piwoni 5, 43-300 Bielsko-Biała. 

Oferta otrzymała 300,00 pkt, w tym w poszczególnych kryteriach: 

1) cena ofertowa brutto („KC”) - 180,00 pkt 

2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) - 90,00 pkt 

3) kara umowna za opóźnienie terminu wykonania zamówienia („KKu1”) - 24,00 pkt 

4) kara umowna za opóźnienie terminu usunięcia wad i/lub usterek w okresie 
rękojmi i gwarancji („KKu2”) 

 

- 
 

6,00 pkt 
 
Cena brutto oferty – 23 253,33 zł.  
 



 
 

Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/53/2020/ADM : 

ogłoszenie z dnia 17.06.2020r. o wyborze oferty najkorzystniejszej             str. 2/2 

2. Oferty pozostałe: 

1) PPHU "INSTAL-GREŃ" Józef Greń, ul. W. Krząszcza 22, 43-436 Górki Wielkie. 

Oferta otrzymała 285,70 pkt, w tym w poszczególnych kryteriach: 

1) cena ofertowa brutto („KC”) - 165,70 pkt 

2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) - 90,00 pkt 

3) kara umowna za opóźnienie terminu wykonania zamówienia („KKu1”) - 24,00 pkt 

4) kara umowna za opóźnienie terminu usunięcia wad i/lub usterek w okresie 
rękojmi i gwarancji („KKu2”) 

 

- 
 

6,00 pkt 

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

Oferta otrzymała 278,97 pkt, w tym w poszczególnych kryteriach: 

1) cena ofertowa brutto („KC”) - 158,97 pkt 

2) okres rękojmi i gwarancji („KOrg”) - 90,00 pkt 

3) kara umowna za opóźnienie terminu wykonania zamówienia („KKu1”) - 24,00 pkt 

4) kara umowna za opóźnienie terminu usunięcia wad i/lub usterek w okresie 
rękojmi i gwarancji („KKu2”) 

 

- 
 

6,00 pkt 

3) Instal-Raf Rafał Garbacz, ul. Miejska 16, 43-354 Czaniec. 

Oferta nie oceniona, odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 

z upoważnienia Dyrektora 
 
 

Krzysztof Kwiatkowski 
…………………………………………. 

Z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
 


