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Numer referencyjny: 
AKW.351.4.2020 

Czerwonak, dnia 02 marca 2021 roku 
 
Strona internetowa 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, na zadanie pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy  
ul. Zielonej w miejscowości Bolechowo-Osiedle. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, niezwłocznie po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11  
ust. 8 Ustawy, na zadanie pod nazwą Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy  
ul. Zielonej w miejscowości Bolechowo-Osiedle, Zamawiający informuje niezwłocznie 
wszystkich wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię  
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, 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: 
 
ARGON Klaudiusz Półtorak 
Ul. Grunwaldzka 121/86 
37-700 Przemyśl 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta jest najkorzystniejsza według ustalonych kryteriów jaki była: 
1. CENA; 
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2. TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI za wady na wykonane roboty budowlane. 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 
wykluczeniu z postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr 
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 WERAN Sp. z o.o.  
Ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 

--,-- --,-- --,-- 

2 Educarium Sp. z o.o.  
Ul. Grunwaldzka, 84-451 Bydgoszcz 

--,-- --,-- --,-- 

3 P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zy śk 
Ul. Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne 

--,-- --,-- --,-- 

4 ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski 
Ul. Kańkowo 72C, 07-320 Małkinia Górna 

--,-- --,-- --,-- 

5 ARGON Klaudiusz Półtorak 
Ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl 

60,00 40,00 100,00 

6 
KOSOX Firma budowlano - inwestycyjna  

Sebastian Kaczmarczyk 
Ul. Dworcowa 3/5, 62-005 Owińska 

--,-- --,-- --,-- 

7 

Konsorcjum firm: 
 

Lider konsorcjum: 
CT SPORT Sp. z o.o. 

Ul. Tomasza Drobnika 43, 60-693 Poznań 
 

Partner konsorcjum: 
"CONCEPT TRADE" BIURO HANDLOWO-

USŁUGOWE Rafał Miszczak 
Ul. Szkółkarska 98, 62-002 Suchy Las 

--,-- --,-- --,-- 

 

 

 


