
 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą”, informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.:  

 
Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach  

przy ul. Gliwickiej 66 – etap I 
 

wybrano ofertę złożoną przez: 
Kamieniarka I Sp. z o.o. 

Śmiłów 22 
26 – 502 Jastrząb 

cena brutto: 184.285,44 zł. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. W oparciu o kryteria wyboru oferty zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, oferta ww. Wykonawcy została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza). 
Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym w kryterium „cena”: 60,00 pkt, w kryterium „okres gwarancji  
i rękojmi” 28,00 pkt, natomiast w kryterium „wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia”: 
12,00 pkt. Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 
Równocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych dziewięć ofert. Poniżej 

przedstawiam wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

1) Kamieniarka I Sp. z o.o. Śmiłów 22, 26 – 502 Jastrząb – oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt, w tym  
w kryterium „cena”: 60,00 pkt, w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 28,00 pkt, natomiast w kryterium 
„wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia”: 12,00 pkt,  

2) Expance Sławomir Czapiewski ul. Dąbrowskiego 7/19, 64-920 Piła – oferta otrzymała łącznie  
75,96 pkt, w tym w kryterium „cena”: 35,96 pkt, w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” 28,00 pkt, 
natomiast w kryterium „wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia”: 12,00 pkt, 

3) Weldstrade Kamil Sikora Jabłonica, ul. Główna 27, 26-432 Wieniawa – oferty nie oceniano, 
4) Kontrapost Konserwacja Zabytków Urszula Girtler ul. Żołnierzy II Armii WP 1, 68-131 Witoszyn – oferty 

nie oceniano, 
5) LIDER (Wykonawca 1): Z.B.R INŻ.-BUD II Andrzej Stańczyk, ul. Kopalniana 1, 32-590 Libiąż, 

Wykonawca 2: Z.B.R INŻ.-BUD II Paweł Stańczyk, ul. Kolejarzy 81, 43-602 Jaworzno – oferty  
nie oceniano,  

6) DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier spółka komandytowa, ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków – 
oferty nie oceniano, 

7) JS INVEST Group Sp. z o.o. ul. Chorzowska 44C, 44-100 Gliwice – oferty nie oceniano, 
8) Katanga Grzegorz Kwapisiewicz Sp. z o.o., ul. Złotoglin 128, 27-215 Parszów – oferty nie oceniano,  
9) SOLID Tomasz Lukaszczyk ul. Komuny Paryskiej 14, 42-609 Tarnowskie Góry – oferty nie oceniano. 

 
 
 

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu przez: 
Barbara Machura  
Sekretarz Powiatu 
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