
Nr postępowania: BG.271.13.2022.BS.                                                      Branice 11 stycznia 2023 r. 

 

Uczestnicy postępowania  

Strona internetowa 

  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w 

Branicach wraz z dostosowaniem do zaleceń straży pożarnej”.  

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - dalej: „p.z.p."), zawiadamia o wyniku 

prowadzonego postępowania.  

 

UZASADNIENIE 

W postępowaniu złożono 2 oferty. 

 

Konsorcjum firm: 

PHU Profectus Sp. z o.o., ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice NIP: 7561942861 

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice NIP: 6310023754  

 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 2.528.807,66 zł brutto. Kwota ta została 

obniżona przez Wykonawcę, który w ofercie dodatkowej z dnia 10 stycznia 2023 r. zaoferował 

realizację zamówienia za kwotę: 2.486.000,00 zł brutto. W kryterium „Cena” oferta wykonawcy 

otrzymała 60,00 pkt. 

Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„Gwarancja jakości” oferta wykonawcy otrzymała 30 pkt. 

Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

wykonawcy otrzymała 10 pkt.  

Oferta Wykonawcy uzyskała 100 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz, NIP: 7481517127, Tel: 77 

4854626, e-mail: zuh.kduda@interia.pl  

 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 2.698.533,12 zł brutto. W odpowiedzi na 

zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej wykonawca nie złożył oferty, co oznacza, że jest związany 

pierwotnie zaoferowaną kwotą. W kryterium „Cena” oferta wykonawcy otrzymała 55,27 pkt. 
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Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„Gwarancja jakości” oferta wykonawcy otrzymała 30 pkt. 

Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 10 (dziesięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

wykonawcy otrzymała 8 pkt. Zamawiający informuje, że przy punktacji uznano tylko 3 wykazane 

roboty, ponieważ pozostałe nie spełniały wymogu wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.   

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 93,27 pkt.  

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie dogodnym 

dla obu stron, ale nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłaniania niniejszego 

zawiadomienia. 

 

 

Sebastian Baca 

Kierownik Zamawiającego 
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