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Toszek, 09.10.2020 r. 

           
dotyczy: postępowania nr 15/PN/DEG/AS/2020 na prace budowlane i instalacyjne oraz wykonanie 

zadaszenia Izby Przyjęć SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach dotacji 

„Modernizacja Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII  

w ramach zadań przeciwdziałania narkomanii” 

 
 

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. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 1 Pzp dokonał wyboru ofert 

najkorzystniejszych w zakresie pakietów:  
 

Pakiet I – Prace budowlane i instalacyjne 

 
Wybrano ofertę Wykonawcy Centrum Instalacyjno Grzewcze „ROLF” Joachim Student z siedzibą  

w Strzelcach Opolskich - (oferta nr 2) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin udzielonej gwarancji 

(min. 36 miesięcy, max. 60 

miesięcy) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

2 

Centrum Instalacyjno 

Grzewcze 

„ROLF” Joachim Student 

ul. Czereśniowa 4 

47-100 Strzelce Opolskie  

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 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 II – Zadaszenie 
 

Wybrano ofertę Wykonawcy Firma Usług Budowlanych F.B. BIENIEK Paweł Bieniek z siedzibą  

w Toszku - (oferta nr 1) 
 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
cena brutto za realizację 

zamówienia – 60% 

Liczba przyznanych 

punktów wg kryterium 

oceny ofert 
Termin udzielonej gwarancji 

(min. 36 miesięcy, max. 60 

miesięcy) – 40% 

Łączna liczba 

przyznanych 

punktów  

 

1 

Firma Usług Budowlanych 

F.B. BIENIEK Paweł Bieniek 

ul. Słowackiego 8 

44-180 Toszek 

 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 
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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: 

 

          Kierownik Zamówień Publicznych 

                      mgr inż. Anna Skandy 
  

 


