
 

 

   
                                                                                                    Zielona Góra ,dnia 16 lipca 2010r. 

 
Sprawa Nr  ZE 2-204-1/2010           
    

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 
1. Zamawiaj ący:  

1) pełna nazwa Zamawiającego:      Miasto Zielona Góra –  Zespół Edukacyjny Nr 2        
     2) kod, miejscowość województwo:  65-436  Zielona Góra, lubuskie  
     3) ulica, nr domu:                              Staffa 10 
     4) nr tel., faks                                    tel. (+48) 68 453 88 83, faks  (+48) 68 453 88 84 
     5) adres strony internetowej:            www.sp17.zgora.pl 
     6) rodzaj Zamawiającego:                Inny: Szkoła 
 
 
2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŜ  4.845.000 euro na  
         remont odtworzeniowy dachu budynku Miejskiego Przed szkola Nr 9 przy  
         ul. Partyzantów 22 w Zielonej Górze ;        

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  

        45.21.41.00-1– Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych;                    
        45.45.30.00-7– Roboty remontowe i renowacyjne; 
       45.26.19.10-6 –Naprawa dachów; 
       45.26.12.10-9-  Wykonywanie pokryć dachowych; 
       45.31.23.10-3-  Ochrona odgromowa. 
     4) rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  

 
 
3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 
          

1) Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Mazur ;    
2) kod, miejscowość: 68-300 Lubsko; 
3) ulica, nr domu, nr pokoju:  Chocicz 53a 

     4) cena wybranej oferty z VAT:  82.969,89 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące  dziewięćset  
         sześćdziesiąt sześć złotych  89/100); 
     5) ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 300,00 pkt ;                           
     6) łączna ilość punktów: 300,00 pkt ; 
 
 
 
4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.)  
oraz  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyŜszą liczbę punktów w 
oparciu o  kryterium  oceny ofert (cena-100%) -300,00 pkt (100,00 x3). 
 

 
 
5. Dane o Wykonawcach, którzy zło Ŝyli oferty: 
   

1)  oferta nr 1 złoŜona przez: 
-   Wykonawca : Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Mazur ; 
- kod, miejscowość: 68-300 Lubsko; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Chocicz 53a; 
- cena  oferty  z VAT: 82.969,89 zł ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – 300,00 pkt ;  

     -   łączna ilość punktów: 300,00 pkt   
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2) oferta nr 2 złoŜona przez: 
-    Wykonawca : PPUH JAKPOL Irena Jakubowska ;    
-    kod, miejscowość: 66-004 Racula ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Kamieniecka 2; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – nie dotyczy ;  

        Wykonawca wykluczony  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp –nie wykazał spełniania  
        Warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy pzp  ofertę Wykonawcy 
        wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 

3) oferta nr 3 złoŜona przez: 
-    Wykonawca : Biuro Handlowe SI Irena Soba ńska ; 
- kod, miejscowość: 65-001 Zielona Góra ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Fabryczna 14; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium :„cena  ” – nie dotyczy ;  

        Wykonawca wykluczony  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp –nie wykazał spełniania  
        Warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy pzp  ofertę Wykonawcy 
        wykluczonego uznaje się za odrzuconą; 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 

                                                           Dyrektor 
                                                      Jarosław Skorulski 

 
                                                                                            .............................................. 

imię, nazwisko  i podpis osoby uprawnionej 

 

 

 


