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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont korytarzy i klatek schodowych w  
                budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr postępowania  
                CRZP/259/009/R/19, ZP/78/WETI/19”  
 
 

Działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w imieniu Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  
informuję , że  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 
W oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano 
ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
Zakład Produkcyjno Usługowy ELKOR  Helga Jakielska  
ul. Droga Owidzka 14, 83- 200 Starogard Gdański 
Oferta otrzymała łącznie  100 pkt. w tym: 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 60 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji– 20,00 pkt 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin  realizacji” – 20,00 pkt 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
Jest to oferta, która otrzymała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert opisanych w SIWZ. 
Uzasadnienie prawne: Najkorzystniejsza oferta w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Pzp,  zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.  
 
Ponadto w postępowaniu złożono następujące oferty: 
1/ Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Jagiełło, ul. J.B. Puscha 16, 25-635 Kielce 
    Oferta otrzymała łącznie  81,47 pkt. w tym: 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 41,47 pkt 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji– 20,00 pkt 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin  realizacji” – 20 pkt 
2/ LEHMANN Sp. z o.o. S.k., ul. Okrężna 5, 83-307 Kiełpino 
    Oferta otrzymała łącznie  60,76 pkt. w tym: 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 30,76 pkt 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji– 20,00 pkt 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin  realizacji” – 10 pkt 
3/ Przedsiębiorstwo Budowlane toMAR Marta Jarecka, ul. Komandorska 16C 4, 81-223 Gdynia 
    Oferta otrzymała łącznie  80,56 pkt. w tym: 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena brutto” – 40,56 pkt 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji– 20,00 pkt 
    Liczba uzyskanych punktów w kryterium „Termin  realizacji” – 20 pkt 

                                                                                                                          


