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Bielsko - Biała, dnia 23.05.2018 roku 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących 

modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej 

Willi Rotha” 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 

dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) informuje, 

że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez firmę: 

Instytut Technologii Konserwacji Zabytków Spółka z o. o. 

60-189 Poznań, ul. Bukowska 332 

Cena brutto: 3.160.000,00 zł 

Oferta nie podlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów 

zawartych w siwz. Oferta uzyskała największą ilość punktów. 

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty, których 

zestawienie zbiorcze zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma. 

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców, nie odrzucił też żadnej z ofert. 

Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające przyznaną poszczególnym firmom punktację w 

poszczególnych kryteriach oraz łączną punktację: 

Lp Nazwa i adres Wykonawcy 

Ilość punktów 

w kryterium 

cena 

w kryterium 

okres 

gwarancji 

w kryterium 

doświadczenie 

kierownika budowy 

w kryterium 

termin 

realizacji 

łącznie 

1 

WODPOL Spółka z o. o. 

34-300 Żywiec,  

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 

34,35 0,00 10,00 1,25 45,60 

2 

Instytut Technologii Konserwacji 

Zabytków Spółka z o. o. 

60-189 Poznań, u. Bukowska 332 

60,00 15,00 10,00 15,00 100,00 
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania 

niniejszego zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 23.05.2018 roku 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena brutto 

(zł) 

Termin 

realizacji 

Okres 

gwarancji 

(msce) 

Doświadczenie 

kierownika 

budowy (lata) 

1 
WODPOL Spółka z o. o. 

34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 
5.518.855,55 355 36 12 

2 
Instytut Technologii Konserwacji Zabytków Spółka z o. o. 

60-189 Poznań, u. Bukowska 332 
3.160.000,00 300 60 33 

 

 

 


