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Numer referencyjny postępowania: 
AKW.351.1.2021 

Czerwonak, dnia 04 maja 2021 roku 
 

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” , niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym,  
bez przeprowadzenia negocjacji, na zadanie: REMONT NAWIERZCHNI BOISKA  
I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo 
imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
 
SPEED invest Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 12 
05-200 Wołomin 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta jest najkorzystniejsza według ustalonych kryteriów, jakimi były: 
1. CENA; 
2. TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY na wykonane roboty budowlane. 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt. 
w kryterium:  

CENA 

Liczba pkt. 
w kryterium:  
TERMIN 

GWARANCJI  
I RĘKOJMI  
ZA WADY  

na wykonane roboty 
budowlane  

Łączna 
punktacja 

1 
Redopol sp. z o.o. 

ul. Św. Marcin 29/8 
61-806 Poznań 

45,38 40,00 85,38 

2 
SPEED invest sp. z o.o. 

ul. Parkowa 12 
05-200 Wołomin 

60,00 40,00 100,00 

3 
Solid-Stet Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Międzyparkowa 12a/6 

71-346 Szczecin 
50,83 40,00 90,83 

4 
Multi Set sp. z o.o. 
ul. Południowa 32a 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
43,92 40,00 83,92 

 
 

ZATWIERDZAM 
 

 


