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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

MCS.RI.3301.3.2022                                                           Bełchatów, 25.05.2022 r. 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 z dnia 11 września  

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) 

zamawiający informuje, że w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego pn. 

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową infrastruktury 

towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę - wybrano  Ofertę  Nr 2  złożoną  przez  

Wykonawcę  Orzeł Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., ul. Glebowa 4A, 91-232 Łódź, z ceną 

ofertową brutto 797 700,00 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

siedemset złotych 00/100) – zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Uzasadnienie: 

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.05.2022r. 

do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Kryterium oceny ofert przyjęto: „Cena”– waga 60%, 

„Długość okresu gwarancji i rękojmi”- waga 40%  

 

Oferta Nr 1   MK Budima Sp.z o.o,  

Pl. Wolności 16d,  

97-400 Bełchatów 

Oferta uzyskała łącznie 96,25 pkt w tym 56,25 pkt (Cena), 40 pkt (Długość okresu gwarancji 

i rękojmi)  

 

Oferta Nr 2    Orzeł Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.,  

ul. Glebowa 4A,  

91-232 Łódź 

Oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt w tym 60,00 pkt (Cena), 40 pkt (Długość okresu gwarancji 

i rękojmi) 

 

Oferta Nr 3    WIK-BUD KATARZYNA MAZIARZ,  

Myszaki 31B,   

97-400 Bełchatów 

Oferta uzyskała łącznie 76,52 pkt w tym 50,53 pkt (Cena), 26 pkt (Długość okresu gwarancji 

i rękojmi)  
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 Jako kryterium oceny ofert przyjęto 60% Cena (C) i 40% Długość okresu gwarancji i 

rękojmi (G). Oferta Nr 2 z w/w ceną brutto jest ofertą najkorzystniejszą z uwagi na przyjęte 

w postępowaniu kryteria. Oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w tym w kryterium Cena (C) 60 

pkt, Długość okresu gwarancji i rękojmi (G) 40 pkt. 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, a jego oferta 

odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

                                                                Przewodniczący  komisji  przetargowej 
                                                                          Michał Piotrowski 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.  https://platformazakupowa.pl/transakcja/605409 
2.  a/a. 

 


