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Toszek, 04.10.2019 r. 

 
dotyczy: postępowania nr 17/PN/DEG/AS/2019 – Modernizacja oddziału, wykonanie instalacji 

oddymiania oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego Oddziału XVII 

Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich  o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach dotacji 

„Rozwój i modernizacja bazy materialnej i organizacyjnej oddziału XVII Psychiatrycznego 

Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu 

przeciwdziałaniu narkomanii” oraz budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale 

Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII w ramach dotacji „Dostosowanie Oddziału 

Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Modernizacja Oddziału 

Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi”  

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp 

dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  

 

 

Pakiet I - Modernizacja oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno-higienicznego oddziału 

XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy Ciupke PW Piotr Ciupke z siedzibą w Pilchowicach - (oferta nr 1) 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 

kryterium oceny ofert 
Łączna liczba 

przyznanych 

punktów 

Cena brutto za 

realizację 

zamówienia – 

60% 

Termin udzielonej 

gwarancji na wykonaną 

robotę budowlaną (min. 

36 miesięcy, max. 120  

miesięcy – 40 % 

1 

Ciupke PW Piotr Ciupke 

ul. Spółdzielcza 11 

44-145 Pilchowice 
49,19 40,00 89,19 pkt 

3 

Centrum Instalacyjno Grzewcze 

„ROLF”  

Joachim Student 

ul. Czereśniowa 4 

47-100 Strzelce Opolskie 

60,00 16,00 76,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
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Pakiet II - Wykonanie instalacji oddymiania oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla 

Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu 

 

Wybrano ofertę Wykonawcy Ciupke PW Piotr Ciupke z siedzibą w Pilchowicach - (oferta nr 1) 
 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 

kryterium oceny ofert 
Łączna liczba 

przyznanych 

punktów 

Cena brutto za 

realizację 

zamówienia – 

60% 

Termin udzielonej 

gwarancji na wykonaną 

robotę budowlaną (min. 

36 miesięcy, max. 120  

miesięcy – 40 % 

1 

Ciupke PW Piotr Ciupke 

ul. Spółdzielcza 11 

44-145 Pilchowice 
58,94 40,00 98,94 pkt 

3 

Centrum Instalacyjno Grzewcze 

„ROLF”  

Joachim Student 

ul. Czereśniowa 4 

47-100 Strzelce Opolskie 

60,00 12,00 72,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 
 

Pakiet III – Budowa szybu zewnętrznego windy na oddziale Psychiatrycznym Sądowym 

Odwykowym VII 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy Ciupke PW Piotr Ciupke z siedzibą w Pilchowicach - (oferta nr 1) 
 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Liczba przyznanych punktów wg 

kryterium oceny ofert 
Łączna liczba 

przyznanych 

punktów 

Cena brutto za 

realizację 

zamówienia – 

60% 

Termin udzielonej 

gwarancji na wykonaną 

robotę budowlaną (min. 

36 miesięcy, max. 120  

miesięcy – 40 % 

1 

Ciupke PW Piotr Ciupke 

ul. Spółdzielcza 11 

44-145 Pilchowice 
60,00 40,00 100,00 pkt 

2 
KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Floriana 7 

44-190 Knurów 

52,49 40,00 92,49 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów otrzymanych za 

kryteria oceny oferty. Tym samym jest ofertą najkorzystniejszą i spełnia wszystkie wymagania 

stawiane ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

oferta zaś nie podlega odrzuceniu. 

 

Na tej podstawie i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp dokonano wyboru j.w. 

 

Z poważaniem: 

 

Z-ca Dyrektora 

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

inż. Erwin Janysek 


