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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 lipca 2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  

na modernizację obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich: część I – dostawa i montaż 

trybun dla kibiców w ramach zadania „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach 

Śląskich, część II – dostawa i montaż ławek dla zawodników rezerwowych w ramach zadania 

„Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, część III – dostawa i montaż 

bramek piłkarskich w ramach zadania „Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach 

Śląskich” w zakresie części I – dostawa i montaż trybun dla kibiców w ramach zadania 

„Modernizacja obiektu sportowego w Smarchowicach Śląskich, wybrano ofertę firmy 

SPORTPLUS.PL, Sp. z o. o., Juliusza Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice, 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) Monika Koronka, ARMON BIS, ul. Kawiary 1c, 62-200 Gniezno, uzyskując 81,76 punkty 

w tym: cena 41,76 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,   

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

2) AVA SEATS Sp. z o. o., ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice, uzyskując 79,65 punkty  

w tym: cena 39,65 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  gwarancja 

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

3) PESMENPOL Sp. z o. o., ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice, uzyskując 83,55 punktów 

w tym: cena 43,55 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,                  

gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%, 
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4) Klaudia Sowa, RING, Krasiejów, ul. Młyńska 14, 46-040 Ozimek, uzyskując                         

96,44 punktów w tym: cena 56,44 punktów w ramach zastosowanego kryterium                      

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

– 40%. 
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