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Grudziądz, 20 maja 2021 r.  
 

 
Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego – sprawa nr 18/2021- zadanie nr 1/1. 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 j.t.), zawiadamiam, że  w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „remont dachu budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy 
ul. Gen. Bema w Grudziądzu” – sprawa numer 18/2021, zgodnie z dyspozycją art. 239  
ust. 1 ustawy p.z.p. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez 
Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA 
Arian Przyłucki 

Włodzimierz Przyłucki w spadku 
ul. Wielkie Lniska 21, 86-302 Grudziądz 

woj. kujawsko-pomorskie 
 
oferowana cena (brutto):       116 800,17 zł 
oferowany termin gwarancji:  84-miesiące od dnia protokolarnego odbioru robót 
warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W wyniku oceny i badania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie kryterium wskazanego treścią Rozdziału 14 ust. 2 Specyfikacji 
Warunków Zamówienia tj.  
1) oferowaną cenę – waga 60% (najniższa cena), 
2) oferowany termin gwarancji – waga 40% (najdłuższy termin gwarancji), 
ofertą ważną - niepodlegającą odrzuceniu, z liczbą punktów ogółem (suma punktów za 
obydwa kryteria) w ilości 100,00 pkt. przedstawia oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA Arian Przyłucki, Włodzimierz Przyłucki  
w spadku, ul. Wielkie Lniska 21, 86-302 Grudziądz. 
Oferta jak wykazano powyżej uznana została za najkorzystniejszą, z najwyższą liczbą 
punktów, oferta ta jest jednocześnie korzystna ekonomicznie oraz według przeprowadzonej 
oceny w procesie badania i oceny, spełnia wszystkie wymagania przedmiotowe 
Zamawiającego i nie zawiera rażąco niskiej ceny. 
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZŁOŻONYCH OFERT 
1. Stosownie do treści art. 253 ust. 1 pkt. 1, informuję że w prowadzonym postępowaniu 

zostały złożone 2-oferty następująco: 
1) Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Andrzej Broszko 
Sokoligóra 11/2, 87-400 Golub-Dobrzyń 

woj. kujawsko-pomorskie 
 
oferowana cena (brutto):       129 592,85 zł 
oferowany termin gwarancji:  84-miesiące od dnia protokolarnego odbioru robót 
warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
 

2) Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA 

Arian Przyłucki 
Włodzimierz Przyłucki w spadku 

ul. Wielkie Lniska 21, 86-302 Grudziądz 
woj. kujawsko-pomorskie 

 
oferowana cena (brutto):       116 800,17 zł 
oferowany termin gwarancji:  84-miesiące od dnia protokolarnego odbioru robót 
warunki płatności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
 

2. Streszczenie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 
wg Rozdziału XIII SIWZ 

 – cena oferty (waga 60%) 
Liczba pkt w kryterium 
wg Rozdziału XIII SIWZ 

 – okres gwarancji (waga 40%) 
RAZEM 

OFERTA NR 1 54,07 pkt. 40,00 pkt. 94,07 pkt. 
OFERTA NR 2 60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt. 
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