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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rydułtowach

– etap I”

Zamawiający  na  podstawie  art.  253  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  zawiadamia,  iż
w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca składający ofertę nr 2, tj.: 

  Konsorcjum firm: lider Firma Usługowo-Handlowa  „B.I.T” Jerzy Brzoska
ul. Babiogórska 3
44-282 Czernica 

 i członek konsorcjum:  
Grupa MJM Sp. z o. o.

ul. Babiogórska 3B
44-282 Czernica

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 3 442 740,22 zł.

Uzasadnienie 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej  zgodnie z art.  239 ustawy Pzp na podstawie
kryterium oceny ofert przedstawionego poniżej i  określonego w SWZ.  Zgodnie z przepisem art.  239
ust.2 ustawy Pzp  Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do
ceny  lub  kosztu  lub  oferta  z  najniższą  ceną  lub  kosztem. Ponieważ  jedynym  kryterium  oceny  ofert
w przedmiotowym postępowaniu była cena, wybrano ofertą z najniższą ceną. 

Imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca
zamieszkania,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,
a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

Numer 
oferty

Nazwa Wykonawcy Kryterium cena Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „ECOMPLEX”

Grinspek Ewa
 ul. Lipowa 2c

 44-282 Łuków

88,88 pkt 88,88 pkt

2

Konsorcjum firm: lider Firma
Usługowo-Handlowa  „B.I.T” Jerzy

Brzoska 
ul. Babiogórska 3
44-282 Czernica

 i członek konsorcjum:  Grupa MJM
Sp. z o.o. 

ul. Babiogórska 3B
44-282 Czernica 

100,00 pkt 100,00 pkt



3

Konsorcjum firm:  lider BEN – BUD
Janusz Benisz  
ul. Gajowa 68
44-240 Żory 

i  partner konsorcjum BEN-BUD
Sp. z o.o.   

ul. Gajowa 68
44-240 Żory 

97,62 pkt 97,62 pkt

Burmistrz Miasta Rydułtowy
/-/ Marcin Połomski


