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Informacja o wyborze oferty  

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w organizowanym w dniu 17 marca 

2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę 

świetlicy wiejskiej w Przeczowie, wybrano ofertę Pana Zenona Gąsowskiego DOMUS  

– Biuro Usług Projektowych, ul. Sławicka 23a, 45-960 Opole, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 100,00 punktów w tym: cena  

60,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  termin płatności  

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

Ponadto w w/w postępowaniu ofertę złożyli:  

1. INSTAL – TECH, Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków, uzyskując 

42,67 punkty w tym: cena 24,00 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

termin płatności 18,67 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 

40%. 

2. „New – House” Biuro Architektoniczno – Budowlane, Marcin Kuliberda,  

ul. Kochanowskiego 1/6, 46-200 Kluczbork, uzyskując 65,30 punktów w tym: cena  

25,30 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  termin płatności  

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

3. Studio IN, Dariusz Dymarek, ul. Sienkiewicza 13, 55-095 Długołęka, uzyskując  

58,70 punktów w tym: cena 18,70 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

60%,  termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin 

płatności – 40%. 

 



___________________________________________________________________________________  

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki  

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 
  

4. Usługi Projektowe w Budownictwie, Krzysztof Wnuk, ul. Komuny Paryskiej 2/3,  

46-100 Namysłów, uzyskując 82,86 punkty w tym: cena 42,86 punkty w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 60%,  termin płatności 40,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 
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