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informacja na stronę 

 

Tarnów, dnia 12 października 2018 roku, 

 

 Dot. postępowania prowadzonego pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego 

budynku biurowego wraz z jego przebudową” 

 

Stosownie do treści art. 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający informuje jak następuje:  

 

I. W przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryteria określone w SIWZ, jako najkorzystniejsza 

została wybrana oferta złożona przez Tartak Timber Ltd Paweł Ducinowski, z siedzibą 32-825 

Borzęcin 586B, cena 1.034.800,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące osiemset 

00/100) netto, 1.272.804,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset 

cztery 00/100) brutto, wykonanie zamówienia w terminie 150 dni kalendarzowych. 

Uzasadnienie dla wyboru Wykonawcy: 

Oferta złożona przez Tartak Timber Ltd Paweł Ducinowski, z siedzibą 32-825 Borzęcin 586B, w 

oparciu o kryteria określone w SIWZ otrzymała najwyższą liczbę punktów, spośród ofert, które nie 

podlegały odrzuceniu. Oferta ta jest poprawna - spełnia wszystkie formalne i merytoryczne 

wymagania Zamawiającego. 

 

II. W związku z faktem, że treść ofert nie odpowiadała treści SIWZ Zamawiający postanowił 

wykluczyć wykonawców: 

 

a) Grupę Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 7, 33-

101 Tarnów, 

b) Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową, z siedzibą przy ul. Ujejskiego 22, 33-100 Tarnów, 

 

III. W ramach oceny ofert złożonych przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu 

Zamawiający przyznał następującą punktację: 

 

a) Krystian Uryga- „URBUD” Usługi Remontowo – Budowlane, z siedzibą Łęka 134, 33-322 

Korzenna,  

Stwierdziła, w zakresie kryterium ceny przyznana punktacja: cena –68,96 pkt; w zakresie kryterium 

termin wykonania przyznana punktacja- 25,57 pkt, łącznie ofercie przyznano 94,53 punktów, 
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b) Firma Budowlana "MAT-BUD" K. Moskal, M. Moskal spółka jawna, z siedzibą przy ul. 

Długiej 122, 33-131 Bobrowniki Wielkie,  

Stwierdziła, w zakresie kryterium ceny przyznana punktacja: cena –70,00 pkt; w zakresie kryterium 

termin wykonania przyznana punktacja- 26,32 pkt, łącznie ofercie przyznano 96,32 punktów, 

 

c) Tartak Timber Ltd Paweł Ducinowski, z siedzibą 32-825 Borzęcin 586B, 

Stwierdziła, w zakresie kryterium ceny przyznana punktacja: cena –69,07 pkt; w zakresie kryterium 

termin wykonania przyznana punktacja- 30,00 pkt, łącznie ofercie przyznano 99,07 punktów, 

 

IV. Zestawienie złożonych ofert: 

 

1. Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 7, 

33-101 Tarnów, cena 1.246.570,19 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy 

pięćset siedemdziesiąt 19/100) netto, 1.533.281,34 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści trzy 

tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden 34/100) brutto, wykonanie zamówienia w terminie 150 dni 

kalendarzowych, 

 

2. Krystian Uryga- „URBUD” Usługi Remontowo – Budowlane, z siedzibą Łęka 134, 33-322 

Korzenna, cena 1.036.310,56 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć 

56/100) netto, 1.274.661,99 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset 

sześćdziesiąt jeden 99/100) brutto, wykonanie zamówienia w terminie 176 dni kalendarzowych,  

 

3. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, z siedzibą przy ul. Ujejskiego 22, 33-100 

Tarnów, cena 1.045.095,57 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 

57/100) netto, 1.285.467,55 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

sześćdziesiąt siedem 55/100) brutto, wykonanie zamówienia w terminie 160 dni kalendarzowych, 

 

4. Firma Budowlana "MAT-BUD" K. Moskal, M. Moskal spółka jawna, z siedzibą przy ul. 

Długiej 122, 33-131 Bobrowniki Wielkie, cena 1.020.985,80 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia 

tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 80/100) netto, 1.255.812,53 zł (słownie: jeden milion dwieście 

pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście 53/100), wykonanie zamówienia w terminie 171 dni 

kalendarzowych,  

 

5. Tartak Timber Ltd Paweł Ducinowski, z siedzibą 32-825 Borzęcin 586B, cena 1.034.800,00 zł 

(słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące osiemset 00/100) netto, 1.272.804,00 zł (słownie: 

jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery 00/100) brutto, wykonanie 

zamówienia w terminie 150 dni kalendarzowych, 


