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Egz. Nr … 

Malbork, …  sierpnia  2020 r. 

 

                                                                                                       

Wszyscy uczestnicy postępowania 
(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.83.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: : Remont chodników i ogrodzenia zewnętrznego przy budynku nr 4/1663   

w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku dla 22. BLT Malbork –  

II Postępowanie 
 

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                           

 
Szanowni Państwo  

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienie 

najkorzystniejszej oferty złożone przez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, oferta została złożona  w określonym przez Zamawiającego terminie, 

Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta 

uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższa 

cena + gwarancja i rękojmia). 

 

Przedsiębiorstwo Prywatne  

RONDO 

Ewa Szmaglińska 

ul. Sportowa 1 

82-500 KWIDZYN  
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Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.  

 

 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą z art. 24aa 

ustawy (procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert,    

a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postępowaniu. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo 

zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający informuję, że                     

w przedmiotowym postępowaniu  nie  zostały odrzucone oferty. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty, które sklasyfikowano następująco : 

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

realizację zamówienia   
            308 484,16  zł   

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty                        

w zł. / pkt  

Termin udzielonej 

gwarancji i rękojmi / 

pkt  

Razem pkt  

Oferta nr 1 
 

Rzemiosło Budowlane  

Arkadiusz Rawiński 

Gościszewo 11 

ul. Chodkiewicza 43 

82-400  SZTUM 

 

427 381,82 / 47,02 pkt  
 

5 lat / 40 pkt  

 

87,02 pkt  

Oferta nr 2 

 
Przedsiębiorstwo Prywatne  

RONDO 

Ewa Szmaglińska 

ul. Sportowa 1 

82-500 KWIDZYN 

334 956,83 / 60 pkt 5 lat / 40 pkt 

 

100 pkt 

 

 
                                                         

                    Z poważaniem             

         

 

        

                               DOWÓDCA 

                                                                 22. BAZY  LOTNICTWA  TAKTYCZNEGO  

                                                                            /-/ płk pil. mgr inż. Mirosław ZIMA 

 
                                                                                             
 

 
 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1  egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonał: A. Paściak  ( tel. 261 536 782) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


