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Bierutów, dnia 11.07.2022 r. 
IR.2710.12.8.2022.JP 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Bierutów, zamek, brama zamkowa (XVII w.): prace konserwatorskie bramy 

zamkowej – etap I 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
W dniu 11 lipca 2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi 

negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 

art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.) ogłoszonym w BZP pod numerem 2022/BZP 00211349/01 z dnia 15.06.2022 

r. na zadanie pn.: Bierutów, zamek, brama zamkowa (XVII w.): prace konserwatorskie 

bramy zamkowej – etap I. 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 
NZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Żłobizna, ul. Brzeska 30  

49-300 Brzeg 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp. 

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu 

o kryteria oceny (cena oferty brutto oraz okres gwarancji i rękojmi) wskazane w SWZ i w 

ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej 

przez NZB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żłobizna, ul. 

Brzeska 30, 49-300 Brzeg przyznano najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt, tj. cena 

60,00 pkt, okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt spośród wszystkich ofert złożonych w 

postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu. 

Oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w SWZ. Wykonawca wykazał spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Cena brutto za realizację zamówienia wynosi 197.577,75 zł brutto (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 75/100). 

Okres gwarancji i rękojmi – 72 miesiące. 
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2. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu złożono 

następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:  

 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres 
Cena 

ofertowa 
brutto 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi                          

Cena 
ofertowa 

brutto  
(max. 60 

pkt) 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi                        

(max. 40 pkt) 

Ocena  
(max. 
100 
pkt) 

1 
NZB SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Żłobizna,  
ul. Brzeska 30 
49-300 Brzeg 

197.577,75 72 miesiące  60,00  40,00 100,00  

2 
Katanga Grzegorz 
Kwapisiewicz Sp. z o.o.  

Złotoglin 128 
27-215 Parszów 

237.772,11 72 miesiące 45,26  40,00  89,86  

 
 

Z poważeniem,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  Joanna Płóciennik 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
Urząd Miejski w Bierutowie 
tel. 71 314 62 51 wew. 22 
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