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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej  
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego z siedzibą w Rybniku postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace 
remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania: 
Zadanie 1 Remont pomieszczeń biurowych, Zadanie 2 malowanie tynków wewnętrznych  
i wymiana drzwi wejściowych Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej. 

Zadanie 1 – została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę – Spółdzielnia Rzemieślnicza 
Wielobranżowa w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17. 
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy 
zawierała najniższą cenę, tj. 28.697,82 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała 
najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na 
podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Zadanie 2 – została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę – JPI „ELSTER” Andrzej 
Mróz 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Goździków 31. 
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy 
zawierała najniższą cenę, tj. 35.645,64 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała 
najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na 
podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów 
opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania  
cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji: 

 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Numer 
zadania 

Cena 
(brutto) 

Liczba 
punktów 

1 28.697,82 zł 300  
1 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku 

ul. Wysoka 15/17, 44-200 Rybnik 2 38.865,19 zł 
oferta 

odrzucona 

1 - -  
2 

Firma Usługowo – Remontowa „LAKMAL” Hoła Józef 
ul. Dzikiej Róży 30, 44-200 Rybnik 2 45.032,47 zł 237 

1 35.621,44 zł 243 
3 

JPI „ELSTER” Andrzej Mróz 
ul. Goździków 31, 44-335 Jastrzębie Zdrój 2 35.645,64 zł 300 

 
Informuję również, że w ww. postępowaniu, w części dot. Zadania 2, Zamawiający odrzucił 
ofertę Wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Rybniku 44-200 Rybnik,  
ul. Wysoka 15/17. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oferta 
została odrzucona z postępowania, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.  
Wykonawca nie ujął w kosztorysie pozycji wywozu i utylizacji zdemontowanych elementów. 
 
 
 
 
 


