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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 „Remont i adaptacja 

budynku remizy OSP na świetlicę wiejską oraz remont garaży w miejscowości Stojeszyn 

Pierwszy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny 

złożonych ofert, została wybrana oferta firmy: 

P.P.H.U. DAWBUD 

Paweł Grzywacz 

ul. Krótka 16 

26-670 Pionki 

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

brutto wynosi – 258 506,03 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć 

złotych  03/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 14 ofert: 

1. Usługi Remontowo Budowlane 

Sobaszek Janusz 

ul. Kopernika 4/28 

23-200 Kraśnik 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 292 185,85 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 88,47 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 88,47 

 



2. ECORESBUD Sp. z o. o. 

ul. J. Piłsudskiego 23 

38-200 Jasło  

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 349 243,54 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 74,02 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 74,02 

 

3. „BUDOMAT” Spółka z o. o. 

ul. Krasińskiego 11d 

23-210 Kraśnik 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 289 896,32 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 89,17 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 89,17 

 

4. P.P.H.U. DAWBUD 

Paweł Grzywacz 

ul. Krótka 16 

26-670 Pionki 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 258 506,03 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 

 

5. „MAX-BET” 

Rafał Wróbel 

Jaszczów 238 

21-020 Milejów 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 332 363,56 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, Na wezwanie Zamawiającego uzupełnił następujące 

dokumenty: opłaconą polisę, zaświadczenie z ZUS oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 

Natomiast nie uzupełnił: 1) wykazu robót budowlanych polegających na budowie, 

przebudowie lub remoncie budynków (co najmniej 2 robót na kwotę min. 300 000 zł brutto 

każda) oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 2) wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 

osoba. Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 

 

6. „S-BUD”  

M. Sarnecki, A. Strawa s.c. 

ul. Targowa 19 

21-040 Świdnik 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 279 310,56 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 92,55 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 92,55 

 

7. Przedsiębiorstwo Innowacyjne  

„INNOTECH” Sp. z o. o. 

ul. Grygowej 23 

20-260 Lublin 



Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 408 053,41 zł 

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 63,35 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 63,35 

 

8. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY 

Zbigniew Rachwał 

ul. Partyzantów 25 

23-300 Janów Lubelski 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 390 657,81 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 66,17 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 66,17 

 

9. KONTAKT 

Konrad Dzieńkowski 

ul. Diamentowa 5 

20-447 Lublin 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 322 031,89 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 80,27 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 80,27 

 

10. Przedsiębiorstwo Budowlane  

EKO-DROGPOL sp.j. 

A. Markowski  M. Markowska 

ul. Partyzantów 32 

23-250 Urzędów 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 362 888,86 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 71,24 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 71,24 

 

11. Zakład Usługowo-Produkcyjny 

 „RENOWACJA” 

 Stanisław Krawczyk 

 ul. Krótka 23 

 23-300 Janów Lubelski 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 293 122,92 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 88,19 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 88,19 

 

12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

GLAZ –TER 

Jacek Poniewozik 

ul. Kopernika 1/20 

21-040 Świdnik 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 346 808,45 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia oferty,  

dołączył dowód opłaty polisy, którego wynika, iż polisa została opłacona w dniu 07.12.2011r, 

natomiast złożone na wezwanie dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 



Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału  

w postępowaniu. Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 

 

13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Patyniak Marcin 

ul. Podleska 50 

23-200 Kraśnik 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 317 651,35 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 81,38 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 81,38 

 

14. ROTER s. c. 

Zieliński Dariusz, Wereski Andrzej 

ul. Urzędowska 44 

23-200 Kraśnik 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 284 454,21 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 90,88 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 90,88 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

drogą pocztową, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 

        

       Wójt Gminy Modliborzyce 

          mgr inż. Witold Kowalik 

        

 


