
Nr postępowania: IM.271.2.2022 

 Malbork, 01.03.2022 r.  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

  

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129), zwanej dalej "PZP", Zamawiający informuje, że 

w postępowaniu na   
„Prace remontowe elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  

stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 62 w Malborku” 
  w ramach projektu ”Malbork na ,+’ – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach 

RPO WP 2014-2020”.   (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.01.02-220002/17-03)  

 

Przed otwarciem ofert zamawiający podał na stronie prowadzonego postępowania kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   387 630,52brutto 
 

  
1  ) oferta nr 2 została wybrana jako oferta najkorzystniejsza;  
  

  
Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert:  

 
LP 

 
Nazwa 

Wykonawcy 

 
Adres 

 
Cena oferty 

brutto 

 
Gwarancja 

 

Punkty w 
kryterium 

cena 

Punkty w 
kryterium 
gwarancja 

RAZEM 

1.     Galeria 
Czystości  
 Jarosław 
Żentkowski 

ul. 14 Lutego 27 
64-920 Piła 

 
537 840,00  

 
60 m-cy 

 
36,80 

 
40 

 
76,80 

2. Przedsiębiorstw
o Handlowo 
Usługowe 
Klaudia 
Malinowska 

ul. Norwida 10/1 
82-200 Malbork 

  
      329 678,40 

 
60 m-cy 

 
60 

 
40 

 
100 

 
3. 

  PHU 
Magdalena 
Kasper    Rafał 
Mączkowski 

ul. Walerego 
Wróblewskiego 

29 
        82-200 
Malbork 

 
     342 500,00  

 
60 m-cy 

 
57,75 

 
40 

 
97,75 

4. P.P.H.U. „DAW-
MAR” 
  Dawid 
Markowicz 

         ul. 
Grudziądzka 19B  
          82-500 
Kwidzyn 

500 628,29 60 m-cy 39,51 
 

40 79,51 

5.  ARKADIUSZ 
RAWIŃSKI 
RZEMIOSŁO 
BUDOWLANE 

         Gościszewo 
11C 
          82-400 
Sztum 

371 000,00 
 

60 m-cy 53,32 40 93,32 



W wybrana oferta nr 2 spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i 
odrzuceniu. Uzyskała najwyższą liczbę punktów, przez co w rankingu ofert zajęła pierwsze miejsce. W 
kryterium nr 1 otrzymała 60,00 pkt, w kryterium nr 2 otrzymała 40,00 pkt, co w sumie dało tej ofercie 
100,00 pkt. Kolejne oferty otrzymały w sumie odpowiednio 97,75pkt ( oferta nr 3). 93,32pkt ( oferta 
nr 5), 79,51 pkt ( oferta nr 4), 76,8 pkt. ( oferta nr 1) a więc kolejno 2,25 pkt.; 6,68 pkt.; 20,49 pkt.; 
23,20 pkt. Mniej od oferty najkorzystniejszej 
 Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z 
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. wykonawca ma prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany 
przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 
dniach od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywanej każdemu z 
wykonawców, który złożył ofertę, zgodnie z art. 308 ust. 2 PZP.  
 
                                                                                                                                            Zatwierdził:  
                                                                                                                                 Burmistrz  Miasta Malborka  
                                                                                                                                                    (-)  
                                                                                                                                         Marek Charzewski 
  


