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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 - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuje się,  

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

OSP na potrzeby Lokalnego Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych” prowadzonym 

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

wybrana oferta firmy: 

 

„FLIS” Marcin Flis 

ul. Ochotników Węgierskich 1A/123 

23-300 Janów Lubelski 

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

brutto wynosi – 1 480 691,02 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy 

sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 02/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo 

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

 Na przetarg wpłynęło 12 ofert: 

1. INBUD Spółka Jawna 

M. Rybak, R. Rybak 

ul. Olszewskiego 11 

   20-481 Lublin 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 717 777,18 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 86,20 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 86,20 

 

 

 



 

2. DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski 

ul. Przyjaźni 16/40 

20-314 Lublin  

Adres do korespondencji: D.A.J.K. P.H.U. Maciej Kańczugowski 

          ul. Radości 11,  20-532 Lublin 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 955 371,74 zł  

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

w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji nr 7 przedmiaru robót - branża sanitarna –koszty 

niekwalifikowane (Głowice termostatyczne Danfoss szt. 6) Ponadto w załączonych do oferty 

dokumentach brak jest jednej referencji potwierdzającej, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na kwotę 1 000 000zł brutto oraz brak 

dowodu opłacenia polisy. Wykonawca nie został wezwany do uzupełnienia brakujących 

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

 

3. STYLISTA Franciszek Jakubiec 

Al. Warszawska 150 

20-824 Lublin 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 2 292 617 ,79   zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 64,59 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 64,59 

 

4. „BUDOMAT” Spółka z o. o. 

ul. Krasińskiego 11d 

23-210 Kraśnik 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 663 946,35 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 88,99 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 88,99 

 

5. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe 

„FLISBUD” 

Stanisław Flis 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25 

23-300 Janów Lubelski 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 560 940,53 zł  

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

Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki polegającej na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie.   

 

6.  „FLIS” Marcin Flis 

ul. Ochotników Węgierskich 1A/123 

23-300 Janów Lubelski 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 480 691,02 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 



 

7. Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze 

„ARYS” sp. z o. o. 

ul. Ciepłownicza 6a 

20-479 Lublin 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 727 481,53 zł  

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

w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji nr 215 przedmiaru robót - branża budowlana 

(Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. –przy 

garażu- 21.20 m) 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). 

 

 

8. Zakład Remontowo Budowlany 

Zbigniew Rachwał 

ul. Partyzantów 25 

23-300 Janów Lubelski 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 695 723,25 zł  

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

w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji nr 207 przedmiaru robót - branża budowlana 

(Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne pionowe –wyk na zimno z emulsji asfalt. –

pierwsza warstwa Abizol R – na murach przyziemia garażu - 12.72 m²) 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). 

 

 

9. „DACH-MUR” 

Piotr Sycz 

Polichna Pierwsza 41 

23-225 Szastarka 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 531 896,29 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 96,66 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 96,66 

 

 

10. Firma Handlowo-Usługowa 

„GEORG” Adam Korga 

23-408 Aleksandrów Pierwszy 96a 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 749 818,32 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 84,62 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 84,62 

 

 

 



11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

       IZOTERM 

      Zbigniew Łata 

ul. Sandomierska 64 

37-464 Stalowa Wola 
 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 740 866,70 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 85,05 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 85,05 

 

12.   GLOBAL 

Firma Handlowo – Usługowa 

Józef Król 

ul. Bialska 29 

23-300 Janów Lubelski 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   1 484 955,10 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 99,71 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 99,71 

 

 

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 Pzp.  

 

 

 

         Wójt Gminy Modliborzyce 

          mgr inż. Witold Kowalik 

 

 

 

 

 


