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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 20 maja 2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  

na modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, wybrano ofertę  

firmy KOMPLEX Sp. z o. o., ul. Drzewieckiego 3, 46-100 Namysłów,  

która złożyła najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 

100,00 punktów w tym: cena 60,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, 

gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

Ponadto w w/w postępowaniu ofertę złożyli:  

1. Palisada” Sp. z o. o., ul. Jana Ostroroga 64/4, 64-100 Leszno, uzyskując 73,99 punkty 

w tym: cena 33,99 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,   

gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

2. PLAYLAND, Piotr Jarząbek, ul. Platanowa 24, 49-304 Brzeg, uzyskując 93,85 punkty  

w tym: cena 53,85 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  gwarancja 

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

3. TEL – BRUK, Radosław Telenga, ul. Czartoryskiego 13/57, 42-202 Częstochowa, 

uzyskując 87,03 punktów w tym: cena 47,03 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

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

40%. 

4. WIL – MET, Tomasz Jaźwa, ul. Długa 35, 46-113 Wilków, uzyskując 85,17 punktów  

w tym: cena 45,17 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  gwarancja 

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

 



5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Tomasz Oziębły, ul. Piłsudskiego 8,  

46-100 Namysłów, uzyskując 92,84 punkty w tym: cena 52,84 punkty w ramach 

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

zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 
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