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Informacja o wyborze oferty  
                                                           

 

 Informuję, że w organizowanym w dniu 24 lutego 2016 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę świetlicy w Brzezince, wybrano ofertę 

BLABLEX Usługi Dekarsko – Budowlane Andrzej Usiak, ul. Os. Spółdzielcze 14/5 Laski,  

63-620 Trzcinica, oferującego najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia,  

która uzyskała 100,00 punktów w tym: cena 95,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

cena: 95%, gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli również:  

 „INVESTMENT” Witold Kąkol, ul. Jagiellońska 175, 34-360 Milówka, uzyskując 61,80 punktów 

w tym: cena 56,80 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 5,00 

punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 Firma CIACH – PRIM Mirosław Ciach, ul. Piotrkowska 5 lok. 3, 45-304 Opole, uzyskując  

44,51 punkty w tym: cena 39,51 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, 

gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 PHU „Dek – Bud” Michalska Iwona, ul. Mireckiego 29 lok. 55, 42-208 Częstochowa, uzyskując, 

51,81 punktów w tym: cena 46,81 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, 

gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 AK INVESTMENT, ul. Karłowicza 5/1, 49-300 Brzeg, uzyskując 46,81 punktów w tym: cena 

41,81 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 5,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 TOLBUD Mateusz Berski, ul. A. Kamińskiego 20, 63-500 Ostrzeszów, uzyskując 68,30 punktów 

w tym: cena 63,30 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja  

5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 Spółka Cywilna „TAP” Piotr i Tadeusz Kozub, Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Okrzei 19, 

46-100 Namysłów, uzyskując 72,98 punkty w tym: cena 67,98 punktów w ramach zastosowanego 
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kryterium cena: 95%, gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 

5%, 

 Firma Budowlana KUBOT Sp. J., Antoni i Małgorzata Kubot, Mianowice 1K, 63-600 Kępno, 

uzyskując 66,44 punktów w tym: cena 61,44 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 

95%, gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 NZB Sp. z o. o., Żłobizna, ul. Brzeska 30, 49-300 Brzeg, uzyskując 54,20 punkty w tym: cena 

49,20 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 5,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 Zakład Remontowo – Budowlany Franciszka Czuczwara, ul. Dubois 6/4, 46-100 Namysłów, 

uzyskując 57,52 punktów w tym: cena 52,52 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena: 

95%, gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%, 

 A-M SERVICE Mirosław Błażejewski, Andrzej Puc Sp. J., Wawelno, ul. Nowowiejska 35,  

46-070 Komprachcice, uzyskując 52,59 punkty w tym: cena 49,59 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 3,00 punkty w ramach zastosowanego kryterium 

gwarancja: 5%, 

 Mariusz Defort „DEMAR”, Firma Remontowo – Budowlana, ul. Reymonta 74B/1, uzyskując 

38,92 punktów w tym: cena 33,92 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, 

gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%. 
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