
INFORMACJA – ROZSTRZYGNIĘCIE 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM 
 

 

1. Nazwa Zamawiającego: Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr  w Legnicy 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy”  

                                                                 (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy). 
3. Numer sprawy DA.340.27.22 

4. Tryb postępowania (podstawa prawna) : 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym: art. 275, ppkt.2) uPzp., kategoria – roboty budowlane. 

5. Liczba złożonych ofert: 1    

6. Data rozstrzygnięcie postępowania: 24.05.2022r. 

7. Zamawiający na realizatora zadania wybrał  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Maxkol” Zenon Koleśnik, Al. Rzeczypospolitej 55/6,  

59-220  Legnica:  za cenę   51.806,26 zł brutto.  
8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty-Wykonawcy:  

Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji warunków zamówienia proponując korzystną cenę realizacji zamówienia i bilans kryteriów oceny 

ofert. 

9. Nazwa (firma) i adres wybranego Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Maxkol” Zenon Koleśnik, Al. Rzeczypospolitej 55/6,  

59-220  Legnica; NIP:  69110010180  

10. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 

      Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp (…) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia”. Zgodnie z kryteriami z swz  oferta uzyskała punkty jak niżej: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  

oraz adres wykonawcy 

1. Cena oferty: 90% 

   Punktacja:  do 90 pkt  
   oferta o najniższej cenie  - 100 pkt x waga 

   pozostałe: (najniższa cena z ofert /cena oferty) x 100  x waga 

2.  Okres gwarancji jakości  i rękojmi:  

     min 36 miesięcy – max.  60 miesięcy – 10% 

     Punktacja:  do 10 pkt  

    okres gwarancji jakości  i rękojmi z oferty 

    okres gwarancji jakości i rękojmi oferty z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi x100x waga 

 

Punktacja w poszczególnych 

kryteriach 

 

 

 

 

 

Łączna ilość 

punktów  

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „Maxkol”  

Zenon Koleśnik 

Al. Rzeczypospolitej 55/6 

59-220  Legnica 

1. Cena oferty : 51.806,26 zł brutto; 

    51.806,26  

    51.806,26  x 90% x 100 pkt =  90 pkt 

2.  Okres gwarancji jakości  i rękojmi oferty – 60 miesięcy  

    60  

    60  x 10%  x 100 pkt =  10 pkt 

 

 

1. 90 pkt 

2. 10 pkt 

 

 

 

100,00 pkt 

 

Zamawiający informuje, że  umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego może być zawarta po 24.05.2022r.  zgodnie z  art. 308 ust. 3 pkt 1) 

litera a)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r.  (Dz. U. z  2019r. poz. 2019 – tekst jednolity ze zmianami). 
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