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Znak postępowania: 1/PZP/2021   Kielce, dnia 08 lipca 2021 r. 

 

Biblioteka Centrum Kultury  

ul. Częstochowska 66  

26-065 Piekoszów 

NIP: 959-195-60-82, REGON: 292832168 

Tel. 41 306 11 83   

e-mail: bck@bckpiekoszow.pl 

www.bip.bckpiekoszow.pl 

Do: 

Wszystkich wykonawców 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „MODERNIZACJA 

POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH” 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYZNACZENIU TERMINIU PODPISANIA 

UMOWY 

 

I. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) (dalej jako „ustawa - PZP”), 

Zamawiający informuje, że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”, jako 

najkorzystniejsza wybrana została: 
 

oferta złożona przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

Tadeusz Jach, Złotniki 134, 28-266 Złotniki, NIP 6561220535, cena 199 165,61 zł, okres 

gwarancji i rękojmi 8 lat. 

 

Uzasadnienie 

 

W toku niniejszego postępowania, do dnia 30 czerwca 2021 r., do godz. 10.00., wpłynęły oferty od 

jednego wykonawcy 

L.p. Wykonawca 

(nazwa i adres) 

Całkowita cena 

brutto 

Okres gwarancji i 

rękojmi 

1. Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe Tadeusz Jach 

Złotniki 134, 28-266 Złotniki 

NIP 6561220535 

 

199 165,61 zł 

 

8 lat 

 
 

 

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 239 w zw. z art. 266 ustawy - PZP, na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Sekcji XVI SWZ, tj.: 

1) kryterium nr 1 - cena (C) - waga 60% (60 pkt). Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie 

o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów 

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/
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proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: C = (C min / C o ) x 60 pkt, gdzie: C min- najniższa 

cena brutto z ocenianych ofert (zł), C o – cena brutto oferty badanej (zł); 

2) kryterium nr 2 - okres gwarancji i rękojmi - waga 40% (40 pkt). Zamawiający przyzna punkty 

w ramach tego kryterium w następujący sposób: − oferowana długość okresu gwarancji 

i rękojmi 5 lat – 0 pkt; − oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 6 lat – 15 pkt; − 

oferowana długość okresu gwarancji i rękojmi 7 lat – 30 pkt; − oferowana długość okresu 

gwarancji i rękojmi 8 lat – 40 pkt. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość 

okresu gwarancji i rękojmi wyrażoną w pełnych latach. 

 

Zamawiający przyznał poszczególnym ofertom wykonawców następującą punktację: 

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tadeusz Jach, Złotniki 134, 28-266 

Złotniki, NIP 6561220535, cena - 60 punktów (199 165,61 zł), okres gwarancji i rękojmi - 40 

punktów (8 lat), łącznie 100 punktów. 

 

W związku z powyższym za najkorzystniejszą ofertę uznać należało ofertę wykonawcy –  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tadeusz Jach, który uzyskał najwyższą 

punktację. Ponadto wykonawca ten spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a także 

nie podlegał wykluczeniu z postępowania.  

 

II. Zamawiający, na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy-PZP, wyznacza wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tadeusz Jach, Złotniki 134, 28-266 

Złotniki, NIP 6561220535 następujący terminy podpisania umowy: 14 lipca 2021 r., godz. 

12.00., w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Z umocowania  

p.o. Dyrektora BCK 

 
 

 

 


