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  Zielona Góra, dnia 09.07.2021 r. 

 

 

Do Wykonawców 

 

Nr referencyjny: TZ.280.7.2021 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129) zwanej w dalszej części „ustawą” na Wykonanie robót 

budowlanych polegających na termomodernizacji budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego 

w Zielonej Górze Sp. z o. o realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Termomodernizacja 

obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Zamawiający na podstawie art. 253  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 

1129) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną  

przez Wykonawcę: 

Constructo  Sp. z o.o. Sp. k. 

Rogówko 6A 

87-162 Lubicz 

Z ceną oferty brutto 4 955 000,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Komisja przetargowa zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, najpierw dokonała oceny ofert, 

a następnie dokonała kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

W wyniku oceny oferty, dokonanej w oparciu Kryteria oceny ofert przyjęte w przedmiotowym postępowaniu: tj.: 

 

Cena ofertowa = 88 pkt. 

Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji na stolarkę okienną i drzwiową = 12 pkt. 

 

oferta ww. Wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert. 

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wynosi 100,00 pkt.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY   

wraz z informacją na temat  punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

 

Nr 

oferty 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Punktacja uzyskana w kryterium 

Cena ofertowa brutto: waga – 88 pkt. 

Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu 

gwarancji na stolarkę okienną i drzwiową – waga 12 pkt. 

1 

 

Berger Bau Polska sp. z o.o. 

ul. Szczecińska 11 

54-517 Wrocław 

 

 

 

Cena oferty brutto: 62,59 pkt. 

Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji 

na stolarkę okienną i drzwiową: 12,00 pkt. 

RAZEM: 74,59 pkt. 

2 

MOSTOSTAL ZABRZE 

Gliwickie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna 

Plac Piastów 10 

44-101 Gliwice 

Cena oferty brutto: 61,16 pkt. 

Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji 

na stolarkę okienną i drzwiową: 12,00 pkt. 

RAZEM: 73,16 pkt. 

3 
Constructo sp. z o. o. sp. k. 

Rogówko 6A 

87-162 Lubicz 

Cena oferty brutto: 88,00 pkt. 

Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu 

gwarancji na stolarkę okienną i drzwiową: 12,00 pkt. 

RAZEM: 100,00 pkt. 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWARCIA UMOWY 

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.. 

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze w dniu 20.07.2021 r. 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w drodze korespondencyjnej. 

 

  

 

  Prezes Zarządu 

   dr Marek Działoszyński  

             (podpis na oryginale) 

 

 

 

W dniu 09.07.2021 r. niniejsze zawiadomienie zostało przekazane Wykonawcom, który złożyli oferty, pocztą elektroniczną 

na adres podany w ofercie oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (https://bip.szpital.zgora.pl/ 

w zakładce „Zamówienia Publiczne”). 

Zamawiający wzywa do niezwłocznego potwierdzenia odebrania czytelnego pisma pocztą elektroniczną na adres 

tz1@szpital.zgora.pl.W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało odebrane, i że jest czytelne. 
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