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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, elektrycznej oraz

telekomunikacyjnej 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 1, tj.: 

HML-PROJEKT Sp. z o. o.
ul. Jasna 10A

44-122 Gliwice

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 27 675,00 zł.

Uzasadnienie wyboru

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej  zgodnie z art.  239 ustawy Pzp na podstawie
kryteriów oceny ofert przedstawionych poniżej i określonych 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.  Oferta Wykonawca była jedyną podlegającą ocenie oraz
uzyskała największą liczbę punktów. 

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 Kryterium doświadczenie
głównego projektanta

Łączna punktacja

1
HML-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Jasna 10A
44-122 Gliwice

60,00 pkt  0,00 pkt 60,00 pkt

Streszczenie oceny w kryterium doświadczenie głównego projektanta w branży instalacyjnej.

Oferta nr 1 - Na załączniku nr 1a Wykonawca wskazał jedną usługę nadzoru inwestorskiego na rzecz
Gminy Miasta Tychy przy montażu instalacji co w budynku o kubaturze wynoszącej co najmniej 1700 m 3

wykonaną w okresie ostatnich 3 lat. Zgodnie z SWZ dla doświadczenia wynoszącego mniej niż 2 usługi
tego typu, przysługuje Wykonawcy 0 pkt. 

Zamawiający informuje, iż oferta nr 2 została odrzucona na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp.
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