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INFORMACJA O WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

oraz 

ODRZUCENIU OFERT 

 
 

  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy na remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum 

Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Wieliczce  

prowadzone przez  Solne Miasta Sp. z o.o. w Wieliczce 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) (dalej ustawa), Zamawiający – Solne 

Miasto Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. T. Kościuszki 15, informuje że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

na remont pokrycia dachowego nad niecką basenową w Centrum Edukacyjno-

Rekreacyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Wieliczce  prowadzone przez  Solne Miasta Sp. 

z o.o. w Wieliczce  zostały złożone oferty przez wskazanych Wykonawców oraz uzyskały 

następującą ocenę: 

 

lp Firma i adres Wykonawcy 

w kryterium: łącznie 

pkt 

 z 

uwzględn

ieniem 

wag 

kryteriów 

cena 

[waga 60%] 

pkt 

okres 

gwarancji 

[waga 40%] 

pkt 

1 
F.H.U. VANGA Artur Gromala, Grajów 

205, 32-020 Wieliczka 
60 40 100 

2 
MTM Budownictwo Sp. z o.o. ul. 

Koszycka 21, 33-100 Tarnów 
oferta odrzucona 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - F.H.U. 

VANGA Artur Gromala, Grajów 205, 32-020 Wieliczka, która uzyskała największą 

liczbę punktów. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia: 

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy  odrzucił ofertę złożoną przez MTM 

Budownictwo Sp. z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, Wykonawca nie dołączył do 

oferty kosztorysu ofertowego, Zamawiający w części X SWZ Opis sposobu obliczenia ceny 

napisał, że Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty brutto sporządzając kosztorys 



ofertowy. W ust. 3 przywołanej części SWZ Zamawiający napisał: Kosztorys będzie służył do 

sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Niedołączenie kosztorysu ofertowego 

do oferty będzie skutkowało jej odrzuceniem. W związku z powyższym kosztorys 

stanowił merytoryczną treść oferty, gdyż miał służyć do sporządzenia harmonogramu 

rzeczowo-finansowego dopuszczającego fakturowanie częściowe, na podstawie którego 

następować miały rozliczenia z Wykonawcą. 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.   

 

 

          Prezes Zarządu 

/-/Łukasz Sadkiewicz 

          


