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Sandomierz: 14.12.2018r 

L.Dz-I.221.124.2018 

 

INFORMACJA 

Wyniki przetargu 
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, 

komisja przetargowa w składzie: 
1. Marek Niedbała-Przewodniczący 

2. Małgorzata Bażant-Członek 

3. Krzysztof Sieja-Członek-Sekretarz, 

4. Tomasz Rabęda-Inspektor nadzoru inwestorskiego (kosztorysant), 

 

Przeprowadziła w dniach: 05.12-14.12.2018 PRZETARG NIEOGRANICZONY, dotyczy: 

Ogłoszenie nr 650207-N-2018 z dnia 2018-11-20r. 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: 

Robota remontowa: REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU INTERNATU 

Internat ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Działka ewidencyjna 155/50 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 
 

KWOTA PRZEZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NA WYKONANIE ZADANIA: 

WYCENA KOSZTORYSOWA (Netto i Brutto) VAT 8% 

 

Kwota kosztorysu netto: 18.508,95zł, VAT: 1.480,72zł 

Kwota kosztorysu brutto: 19.989,67zł 

Kalkulację sporządził: Tomasz Rabęda Data opracowania: listopad 2018r 

 

Otwarcie ofert: 05.12.2018r, godz. 11.00 
 

Na postępowanie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryteria wykazane w SIWZ Zamawiającego: 

 

Oferta nr 1: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PAW-BUD Paweł Bożek, 39-432 Gorzyce, Sokolniki, 
ul. Zastawie 1, za kwotę wykonania: 19.611,24zł brutto, proponowany termin gwarancji na wykonane roboty: 

5 lat. 

Łączna uzyskana wartość punktowa suma parametrów cena i termin gwarancji (C+G): 100,00pkt 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.  

Etap I. 

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie 

wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu 

(spełnia/nie spełnia). 

Etap II. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

 

Następnie w dniach: 05.12-14.12.2018 przeprowadzono postępowanie przetargowe 

 

Etap I oceny ofert 

Przy ocenie ofert Zamawiając kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

 
C-Cena oferty-60% 

W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 60pkt.  

G-Gwarancja na wykonane zamówienie w latach-miesiącach-40% 

W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać maks. 40pkt.  

Gwarancja na wykonane zamówienie, nie może być krótsza niż 2 lata-24miesięce i nie dłuższa, 

niż 5 lat-60 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania przez Zamawiającego.  
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1. Ocena punktowa kryterium „cena” dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej wartości (najniższa cena wykonania zadania) maksymalną ilość punktów 

zgodnie z przyjętą skalą punktową, tj. 60. 

Każdej następnej wartości Zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: 

C=(wartość najniższa\wartość badana)x100x60%  

2. Ocena punktowa kryterium „gwarancja na wykonanie” dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszą wartość punktową, równą 40 punktów, ofercie przewidującej najdłuższy 

termin udzielonej gwarancji równy 5 lat-60 miesięcy.  

Każdej następnej wartości Zamawiający przyporządkuje ilość punktów proporcjonalnie do terminu wykonania zadania, 

tj.:  

Gwarancja na wykonanie: 4 lata-48 miesięcy-30 punktów, 

Gwarancja na wykonanie: 3 lata-36 miesięcy-20 punktów, 

Gwarancja na wykonanie: 2 lata-24 miesiące-10 punktów, 

 

Za ofertę wygrywającą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona przez Zamawiającego i uzyska najwyższą 

liczbę punktów, w stupunktowej skali po zsumowaniu składowych cena i gwarancja wykonania zamówienia. 

STRESZCZENIE I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT W KRYTERIUM OCEN: 

Lp. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Proponowana 

kwota brutto za 

wykonanie 

zamówienia 

Uzyskana punktacja za parametr 

C-cena 

Proponowany 

termin gwarancji 

na wykonane 

roboty 

Uzyskana 

punktacja za 

parametr  

G-

gwarancja 

Term. wykon. 

zam. 

Warunki 

płatności 

za wyk. 

zam. 

Zabezpieczenie 

należytego 

wykonania 

umowy 

Łączna 

uzyskana 

wartość 

punktowa 

suma param. 

cena 

i termin C+G 

1.  

Oferta nr 1: 

FIRMA 

HANDLOWO 

USŁUGOWA 

PAW-BUD 

Paweł Bożek 

39-432 Gorzyce 
Sokolniki, 

ul. Zastawie 1 

19.611,24zł 
19.611,24zł\19.611,24zł 

x100x60%=60,00 
60pkt 5 lata 40pkt 

Od momentu 

podpisania 

umowy do: 
27.12.2018- 

zgodnie 

z SIWZ 

Przelew 21 

dni-zgodnie 

z SIWZ 

TAK 

w formie przelew-

zabezpieczenie 

bankowe. 

100,00pkt 

Etap II. 

W dniu: 06.12.2018 Zamawiający na podstawie: punktu VI i VII SIWZ wezwał Wykonawcę do uzupełnienia 

następujących dokumentów i załączników (aktualnych na dzień złożenia), w nieprzekraczalnym terminie, 

nie krótszym niż 5 (pięć) dni od daty otrzymania wezwania. 

 

OCENA OFERT: 
Oferta nr 1: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PAW-BUD Paweł Bożek, 39-432 Gorzyce, Sokolniki, 

ul. Zastawie 1, proponowana cena za wykonanie zadania: 19.611,24zł brutto, proponowany termin gwarancji na 

wykonane roboty: 5 lat. 

Łączna uzyskana wartość punktowa suma parametrów cena i termin gwarancji (C+G): 100,00pkt 
 

Etap II wybór najkorzystniejszej oferty: 

Wykonawca: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PAW-BUD Paweł Bożek, 39-432 Gorzyce, Sokolniki, 
ul. Zastawie 1, w wyznaczonym terminie, (tj. do 12.12.2018) dostarczył wszystkie wymagane punktem VI SIWZ 

dokumenty, w związku z powyższym Jego oferta została uznana za ważną, spełniającą wszystkie kryteria.  

 

Stosując powyższe komisja przetargowa w dniu: 14.12.2018, jako Wykonawcę zadania wybiera: 

Ofertę nr 1: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PAW-BUD Paweł Bożek, 39-432 Gorzyce, Sokolniki, 

ul. Zastawie 1 

Za kwotę wykonania: 19.611,24zł brutto, z terminem gwarancji na wykonane roboty 5 lat 
 

Oferta w/w firmy w kryterium C-cena uzyskała liczbę punktów równą: 60pkt, 

Oferta w/w firmy w kryterium G-gwarancja na wykonanie zamówienia uzyskała liczbę punktów równą: 40pkt, 

Oferta w/w firmy w po zsumowaniu kryteriów C-cena+G-gwarancja uzyskała łączną liczbę punktów równą: 

100pkt, na 100 możliwych do uzyskania punktów. 

 

Przedsiębiorstwo: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PAW-BUD Paweł Bożek, 39-432 Gorzyce, Sokolniki, 
ul. Zastawie 1 
W związku z powyższym prosimy o przybycie w dniu: 17.12.2018r. do siedziby Z.S.C.K.R w Sandomierzu-Mokoszynie 

upoważnionych osób celem podpisania umowy w przedmiotowej sprawie. 

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić Zamawiającemu  potwierdzenie uiszczenia dokonania czynności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (w wybranej przez siebie formie) 


