
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na 

ociepleniu stropodachu w budynku przedszkola wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu, 

wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 

2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” informuje się, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: 

„Wykonanie i odbiór robót budowlanych polegających na ociepleniu stropodachu w budynku 

przedszkola wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu, wymianą instalacji odgromowej, obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: 

 „Budopap” Sp. z o.o. Henryk Żok 

47-300 Krapkowice 

ul. Opolska 103a 

Uzasadnienie wyboru: wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie 

podlega wykluczeniu. Wykonawca złożył, spośród ofert nie podlegających wykluczeniu, ofertę  

z najniższą ceną. Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono cztery oferty: 

L.P. Nazwa i adres wykonawcy Ocena oferty 

1 Firma Usługowo- Handlowa „Dach” Mariusz Dwornik, 

42-161 Starokrzepice, Dankowice Piaski 18 

Wykluczono z postępowania – 

wykonawca nie potwierdził 

spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu (brak referencji w 

zakresie wykonywania prac 

dotyczących ocieplenia dachu i 

instalacji odgromowej) 

2 Zakład Usługowo- Handlowy „Elektromix” Mirosław 

Stankowski, ul. Piaskowa 9, 47-330 Zdzieszowice 

Cena ofertowa przewyższa 

kwotę jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację 

zamówienia 

3 Przedsiębiorstwo Budowlane „Korabud” Adam Kordek, 

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice 

Cena ofertowa przewyższa 

kwotę jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację 

zamówienia 

 

W sprawie zawarcia umowy należy skontaktować się z Panią Grażyną Chmielewską- Dyrektor 

Przedszkola Publicznego nr 6, podpisanie umowy nastąpi w dniu 5 listopada 2014 r. w godzinach od 

12:00 do 14:00, tel. 77 4665 281 

 

Krapkowice, dnia 31 października 2014 r. 

        Grażyna Chmielewska 

                                                                                                                          /-/ 

                                                                                                      Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6  

                                                                                                                                      w Krapkowicach 

                                                                                             …………………………………………. 

                                           (podpis Zamawiającego) 


