
Gorzów Wielkopolski, 26 kwietnia 2016. 

Nasz znak: T/202/1/8/2016   

 
 
Do Uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia 
 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
   
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Na 
usługę Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Rewitalizacja  Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim – ETAP IV”.  

 
 

 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U z 2015., poz. 2164 z póź.zm ) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim, zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej..”  

 
 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

W terminie składania ofert czyli do dnia  19 kwietnia 2016 roku, . do godz. 14:00,  do siedziby Zamawiającego – 
Teatru im. Juliusza Osterwy w  Gorzowie Wielkopolskim, wpłynęły  cztery oferty. Otwarcie oferty odbyło się w tym 
samym dniu o godzinie 14:10.  
 

 
2.WYBÓR OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM  

 
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j Dz. U. z 2015, 
poz.2164 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 
Wybór oceny oferty , dokonywane zostało w oparciu o przyjęte kryteria: 

1) cena oferty –  znaczenie 70%, 

2) Ilość pobytów na budowie – znaczenie 20% 

3) Termin płatności  - 10 % 
 

Zamawiający – Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, udziela zamówienia publicznego w 
przedmiotowym postępowaniu przetargowym następującemu Wykonawcy: 
Zachodniemu Centrum Konsultingowemu EURO INVEST Sp. z o.o z siedziba przy ul. Sikorskiego 111/307;               
66-400 Gorzów Wielkopolski.  

 



UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest ważna, którą zamawiający uznał  
za korzystną z punktu widzenia kryterium przyjętego w przedmiotowym postępowaniu : (cena 70%) , ( ilośc pobytów 
na budowie (20%), (termin płatności 10%).  
 

 
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z 

INFORMACJĄ NA TEMAT PUNKTACJI PRZYZNANEJ OFERTOM W KAŻDYM 
KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ. 

 

 
 

 
 
Numer 
oferty 

 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

 

Wykonawcy którzy złożyli oferty Punktacja uzyskana w kryterium – 
cena oferty brutto :100% 

od wszystkich członków komisji 
przetargowej 

 

 
 
 
 
 

01 
 

 
 
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„DARO” Dariusz Czapla z siedzibą przy ul. 
Warskiego 5/9; 66-400 Gorzów Wielkopolski 

1) Cena według przyjętego kryterium- 35,82 %=35,82 
pkt, 
2) Ilość pobytów na budowie według przyjętego 
kryterium – 20%=20 pkt. 
3) termin płatności według przyjętego kryterium- 
10%=10pkt. 
 
RAZEM ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYJĘTYCH W 
KRYTERIUM =  65,82 % x 3 = 197,46 % = 197,46 
punktów  
 

 
02 

Konsorcjum : Komplet Inwest Sp. zo.o Sp.k.  
Al. 11-go Listopada 91k,66-400 Gorzów 
Wielkopolski – Lider Konsorcjum;  
Komplet Inwest Sp. j. T.Granops, 
E.Prażanowska-Nieboj, Al. 11-go Listopada 
91k, 66- 400 Gorzów Wielkopolski, 
 

1) Cena według przyjętego kryterium- 55,80 %= 55,80 
pkt, 
2) Ilość pobytów na budowie według przyjętego 
kryterium – 20%=20 pkt. 
3) termin płatności według przyjętego kryterium- 
10%=10pkt. 
 
RAZEM ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYJĘTYCH W 
KRYTERIUM =  85,80 % x 3 = 257,40 % = 257,40 
punktów  
 

03 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych               
EKO-INWEST S.A z siedziba przy                                
ul. Lucjana Szenwalda 20; 71-281 Szczecin 

1) Cena według przyjętego kryterium- 32,74 %= 
32,74pkt, 
2) Ilość pobytów na budowie według przyjętego 
kryterium – 20%=20 pkt. 
3) termin płatności według przyjętego kryterium- 
10%=10pkt. 
 
RAZEM ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYJĘTYCH W 
KRYTERIUM =  62,74 % x 3 = 188,22 % = 188,22 
punktów  
 

04 Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO 
INVEST” Sp. z o.o z siedzibą przy                              

1) Cena według przyjętego kryterium- 70 %=70 pkt, 
2) Ilość pobytów na budowie według przyjętego 
kryterium – 20%=20 pkt. 



ul. Sikorskiego 111/307;                                                   
66-400 Gorzów Wielkopolski  

3) termin płatności według przyjętego kryterium- 
10%=10pkt. 
 
RAZEM ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYJĘTYCH W 
KRYTERIUM =  100 % x 3 = 300 % = 300 punktów  
 

 

 
4. INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONEGO Z POSTĘPOWANIA 

 
 

W prowadzonym postępowaniu   nie wykluczono wykonawcy . 
 

 
5. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono oferty.  
 

 
6. TERMIN PODPISANIA UMOWY 

 

 

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jest jednocześnie zawiadomieniem  
o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy. 
 
Zamawiający informuje, ze niniejsze Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  zostało przesłane 
(przekazane) Wykonawcom, który złożyli oferty – faksem na numery podane w ofertach wykonawcy (zgodnie z art. 
27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015, poz. 2164  
z póź.zm) i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Termin, po którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: 
 
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych  „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo10 dni - jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, pierwszym terminem, w którym umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta jest - dzień 4 maja 2016 roku. 
 
Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 5 maja 2016 roku. 

 

 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny  

Jan Tomaszewicz 
/ podpis w oryginale/ 

 
 
 
 
 
W dniu 26 kwietnia 2016  roku, niniejsze pismo wysłano faksem do wykonawców którzy złożyli oferty, zamieszczono 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz 
na stronie internetowej zamawiającego: WWW.teatr-gorzow.pl (zakładka Bip). 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa o niezwłoczne 
potwierdzenie odebrania czytelnego pisma Faks: +48 95 728 99 35 lub e-mailem na adres: sekretariat@teatr-
gorzow.pl . 

http://www.teatr-gorzow/


 

 

 

 

 


