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Konopiska, dnia 10.08.2022r. 
GK.271.5.2022 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
I.  Działając na podstawie art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na zadanie p.n.:„  Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną 
przebudową na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach” wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną 
przez Wykonawcę: 
 

Konsorcjum Firm: Lider: Tiger-Bud S. C., Rafał Lisoń,  Mariusz Just 
Partner: Tiger-Bud Sp. z o.o.., Rusinowice, ul. Szpakowa 35, 42-700 Lubliniec 

 
Uzasadnienie wyboru :  
Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
jest ofertą najkorzystniejszą. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączna punktacja: 

 
 
 
 

Numer 
oferty 

 
 
 
 

Nazwa firmy 
siedziba / adres Wykonawcy 

 
Liczba 

uzyskanych 
punktów w 

kryterium cena 
– znaczenie 

60% 

Liczba 
uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

długość okresu 
udzielanej 

gwarancji – 
znaczenie 20% 

Liczba uzyskanych 
punktów w 
kryterium 

kwalifikacje i 
doświadczenie 

kierownika  
robót budowlanych 

w specjalności 
konstrukcyjno-

budowlanej 20% 

 
 

Łączna 
liczba 

uzyskanych 
punktów 

1 

F.U.H. „DZIEDZIKI” 
Marcin Dziedzicki 

ul. Stawowa 8 
42-274 Konopiska 

49,52 20,00 

 
 

20,00 89,52 

2 

 
Konsorcjum Firm: 

Lider: Tiger-Bud S. C. 
Rafał Lisoń,  
Mariusz Just 

Partner: Tiger-Bud  
Sp. z o.o.. 

Rusinowice, 
ul. Szpakowa 35,  
42-700 Lubliniec 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3 

 
BAU Sp. z o.o., 

ul. Warszawska   99 
42-202 Częstochowa  

59,55 20,00 20,00 99,55 
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4 

ZPHU KROMAR IMPORT-
EXPORT  
Sp. z o.o. 

ul. Oleska 280, 
42-161 Starokrzepice 

 
OFERTA ODRZUCONA 

5 

Z.P.H.U. MAR-BUD  
Sp. z o.o. 

ul. Bór 143/157 
42-202 Częstochowa  

 

OFERTA ODRZUCONA 

 
 
II.  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty: 
 
1. ZPHU Kromar Import Export Sp. z o.o. ul. Oleska 280, 42-161 Starokrzepice 
Uzasadnienie: 
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych  została odrzucona oferta ww. 
Wykonawcy z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  
Wykonawca w złożonej ofercie w ww. postępowaniu w kosztorysie ofertowym „Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w 
Konopiskach – branża budowlana”  nie uwzględnił prawidłowo pozycji nr 115 w wykazanym materiale 
zgodne z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, która wskazuje na zastosowanie 
sufitu podwieszanego gipsowo-kartonowego, natomiast w kosztorysie ofertowym do wyceny został przyjęty 
sufit podwieszany z płyt z włókien mineralnych, jest to rodzaj sufitu kasetonowego. 
 
2. Z.P.H.U. MAR-BUD Sp. z o.o., ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa 
Uzasadnienie: 
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych  została odrzucona oferta ww. 
Wykonawcy z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  
Wykonawca w złożonej ofercie w ww. postępowaniu w kosztorysie ofertowym „Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną przebudową na potrzeby Domu Seniora w 
Konopiskach – branża budowlana”  nie uwzględnił prawidłowo pozycji nr 115 w wykazanym materiale 
zgodne z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, która wskazuje na zastosowanie 
sufitu podwieszanego gipsowo-kartonowego, natomiast w kosztorysie ofertowym do wyceny został przyjęty 
sufit podwieszany z płyt z włókien mineralnych, jest to rodzaj sufitu kasetonowego. 
 

III.  Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustwy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawidomienia to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
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