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Informacja o wyborze oferty 
 

 
 
 

Informuję, że w organizowanym w dniu 22 kwietnia 2015 roku przetargu nieograniczonym  
na modernizację budynku mieszkalnego w Jastrzębiu,, wybrano ofertę Firmy Budowlanej 
"KUBOT" Sp.j., Antoni i Małgorzata Kubot, Mianowice 1k, 63 - 600 Kępno, oferując 
najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 100,00 punktów, w tym: 
cena 95,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95% i gwarancja 5,00 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 5%. 

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

− DAKAD Sp. z o.o., ul. Parkowa 18, 46-113 Wilków – uzyskując 67,96 punktów, w tym: cena 
64,96 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95% i gwarancja 3,00 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 5%, 

− Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie – uzyskując  
69,29 punktów, w tym: cena 65,29 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 
– 95% i gwarancja 4,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 5%, 

− MPM Development Sp. z o. o., ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów – uzyskując  
88,93 punktów, w tym: cena 83,93 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95%  
i gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 5%, 

− Państwo Stanisław Kurnatowski, Joanna Kurnatowska, Kurnatowski S.C., ul. Drzymały 32/5,  

48-300 NYSA – uzyskując 85,69 punktów, w tym: cena 80,69 punktów w ramach 
zastosowanego kryterium cena – 95% i gwarancja 5,00 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium gwarancja – 5%, 

− Pan Arkadiusz Bączkowski, „Dek-Rem II" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe,     

ul. Stefana Batorego 35, 55-200 Janików – uzyskując 73,88 punktów, w tym: cena  
70,88 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 95% i gwarancja 3,00 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 5%. 
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