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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

www.modliborzyce.pl 

  

 

  Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Adaptacja budynku 

remizy OSP na świetlicę wiejską i urządzenie placu zabaw we wsi Dąbie” prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, została 

wybrana oferta firmy: 

 

KONTAKT  Konrad Dzieńkowski 

ul. Diamentowa 5 

20-447 Lublin 

  

  Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz przedstawia korzystny bilans cenowy. Cena oferty 

brutto wynosi – 333 567,99 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt 

siedem złotych 99/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 18 ofert: 

1. „INNOTECH” Sp. z o. o. 

     ul. Grygowej 23 

     20-260 Lublin 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   433 137,91 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 77,01 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 77,01 

 

 

 



2. F.H.U. TERMIX 

ul. Reymonta 33 

22-400 Zamość 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –  358 058,55 zł  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp ponieważ 

Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Omyłka polegała na błędnym wpisaniu ilości w poz. 10 przedmiaru robót – plac 

zabaw. W kosztorysie ofertowym wpisano ilość - 80m², natomiast zgodnie z przedmiarem 

robót winno być 88m ². 

 

  

3.  „BULDING” Firma Remontowo-Budowlana 

Krzysztof Skiba 

ul. Nadstawna 56/35 

23-400 Biłgoraj 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   488 193,65 zł  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp ponieważ 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie 

ofertowym – świetlica wiejska w poz. nr 24, 26, 28, 30 oraz w kosztorysie ofertowym - garaż 

OSP w poz. nr 6, 8 zostały błędnie wpisane jednostki miary. W załączonym kosztorysie 

wpisano „m” natomiast zgodnie z przedmiarem robót winno być „m³”. Ponadto  

w załączonych do oferty dokumentach brak jest dowodu opłacenia polisy. Wykonawca nie 

został wezwany do uzupełnienia brakującego dokumentu ponieważ jego oferta podlegała 

odrzuceniu (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

4. „POL-GIPS” Tomasz Szewczyk 

ul. Spacerowa 23 

27-300 Lipsko  
 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   492 531,95 zł  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp ponieważ 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie 

ofertowym – świetlica wiejska w poz. nr 24, 26, 28, 30 oraz w kosztorysie ofertowym - garaż 

OSP w poz. nr 6, 8 zostały błędnie wpisane jednostki miary. W załączonym kosztorysie 

wpisano „m” natomiast zgodnie z przedmiarem robót winno być „m³”. 

 

5. P.H.U. ERNI  Kucharski Antoni  

ul. Batalionów Chłopskich 5A 

    23-400 Biłgoraj 

  

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   361 793,15 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 92,20 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 92,20 

 

6. KONTAKT  Konrad Dzieńkowski 

ul. Diamentowa 5 

20-447 Lublin 

 



Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   333 567,99 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 

 

7. Przedsiębiorstwo Budowlane 

„CEGPOL”  Janusz Cegłowski 

ul. C.K. Norwida 10 

23-400 Biłgoraj 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   368 540,27 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 90,51 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 90,51 

 

8. „BUDOMAT” Spółka z o. o. 

ul. Krasińskiego 11d 

      23-210 Kraśnik 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   473 351,82 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 70,47 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 70,47 

 

9. USŁUGI BUDOWLANE 

Krzysztof Wojciechowski 

Słodków Drugi 63 

23-206 Stróża 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   382 420,20 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 87,23 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 87,23 

 

10. ECORESBUD Sp. z o. o. 

  ul. J. Piłsudskiego 23 

  38-200 Jasło 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   457 826,76 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 72,86 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 72,86 

 

11. SASS Zakład Remontowo-Budowlany 

  Produkcyjno-Handlowo-Usługowy 

  Ryszard Sass 

  ul. 3-go Maja 51/75 

  23-400 Biłgoraj 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   395 040,40 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 84,44 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 84,44 

 

 

 



12. BLACHO-DACH 

 Usługi Budowlane  Marek Janeczko 

 ul. Urzędowska 310 

 23-200 Kraśnik 
 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   368 563,47 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 90,50 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 90,50 

 

13. Usługi Remontowo-Budowlane 

 Andrzej Łacko 

 ul. Wałowa 63 

 23-300 Janów Lubelski 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   419 621,18 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 79,49 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 79,49 

 

14.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

   IZOTERM 

  Zbigniew Łata 

  ul. Sandomierska 64 

 37-464 Stalowa Wola 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   334 740,51 zł  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp ponieważ 

Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Omyłka polegała na dwukrotnym wpisaniu w kosztorysie ofertowym pozycji nr 13 

przedmiaru robót - garaż OSP 

 

15. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe 

„FLISBUD” 

Stanisław Flis 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25 

23-300 Janów Lubelski 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   508 432,43 zł  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp ponieważ 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie 

ofertowym – świetlica wiejska w poz. nr 24, 26, 28, 30 oraz w kosztorysie ofertowym - garaż 

OSP w poz. nr 6, 8 zostały błędnie wpisane jednostki miary. W załączonym kosztorysie 

wpisano „m” natomiast zgodnie z przedmiarem robót winno być „m³”. 

 

 

16. GLOBAL 

  Firma Handlowo – Usługowa 

  Józef Król 

   ul. Bialska 29 

  23-300 Janów Lubelski 

 



Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   357 067,69 zł  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp ponieważ 

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie 

ofertowym – świetlica wiejska w poz. nr 16 została błędnie wpisana jednostka miary.  

W załączonym kosztorysie wpisano „m³” natomiast zgodnie z przedmiarem robót winno być 

„m²”. Ponadto w załączonych do oferty dokumentach brak jest referencji potwierdzających, 

że roboty wskazane w wykazie robót zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie został wezwany do uzupełnienia 

brakujących dokumentów ponieważ jego oferta podlegała odrzuceniu (art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp). 

 

17.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

   Patyniak Marcin 

   ul. Podleska 50 

   23-200 Kraśnik 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   338 138,92 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 98,65 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 98,65 

 

18.   „DACH-MUR” 

     Piotr Sycz 

     Polichna Pierwsza 41 

     23-225 Szastarka 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   391 395,22 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 85,23 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 85,23 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

faksem, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy- Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

       Wójt Gminy Modliborzyce 

       mgr inż. Witold Kowalik 

          

 

 

 

 

 


