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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
dot zam publ   o udzieleniu zamówienia  publicznego  realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  pn  : 
 

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  dla potrzeb kompleksu budynków 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22  w branży  : 

a. ogólnobudowlanej 
b. elektrycznej  
c. sanitarnej 

 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  Gościcino ul. Wejherowska 22,84-241 Gościcino , działając na 

podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  niniejszym zawiadamia,że najkorzystniejszą w 
świetle art. 91 ust 1 ustawy z dnia 25.06.2010 r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity D.U . z 2010r nr 
113 poz  759 z późn zmianami ,zwanej dalej ‘’ Ustawą ‘’)  niniejszym zawiadamia,że  za najkorzystniejszą , 
została uznana i wybrana oferta nr 2  złożona przez  :  

 
Zakład Remontowo Budowlany 
HEMAL- Henryk Barzowski 
Ul Odrebna 16  
84-200 Wejherowo 

 
Uzasadnienie wyboru: 
 

Wykonawca,który złożył  ofertę nr  2 spełnia  warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ,a 
oferta nie podlega odrzuceniu. 
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się opisem SIWZ – cena 100 % 
Cena zaoferowana  za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi   367 832,45 zł brutto 
Słownie :   trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa 45/100  zł  
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena : 100,00 

 

Jednocześnie informujemy,iż w przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty w wyznaczonym terminie do  
upływu składania ofert  .  
Nr oferty 
Wg daty i 
godziny 
wpływu do 
siedziby 
zamawiającego 

 
Nazwa firmy 

 
Jedyne kryterium Cena 

-liczba pkt w kryterium cena  

Oferta nr 1 WOJ.-MAR 
Sopieszyno ul. Kwiatowa 8  
84-200 Wejherowo 
 

 
 

94,19 

Oferta nr 2 Zakład Remontowo Budowlany 
HEMAL- Henryk Barzowski 
Ul. Odrebna 16,84-200 Wejherowo 

 
100,00 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostanie  zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych 
oraz  na własnej stronie internetowej Zamawiającego: : www.sspgoscicino.edu.pl 
Otrzymują : 

1. tablica ogłoszeń Zamawiającego 
2. strona internetowa  
3. a/a  

 

 

Zatwierdził 
Dyrektor Szkoły 
mgr Teresa Hewelt 
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