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Leszno, dn. 14.04.2021 r. 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, zgodnie z art. 253 ust 1 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, 

iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa Domu Studenckiego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, najkorzystniejsza została wybrana: 

KONSORCJUM BUDOWLANE: 
LIDER: Usługi budowlane Piotr Giera 
UCZESTNIK: Firma Giera PiotrGiera, Daniel Giera Sp. z o. o. 
Dzięczyna 28A, 
64-125 Poniec 

 
1. Uzasadnienie wyboru: 
Kryteria oceny: 

Lp. Kryterium oceny Podstawa oceny, sposób obliczenia 
Znaczenie 

kryterium w % 

1 Cena 

Pcb = (Cn / Cb) x 60 pkt. 

gdzie: 

Pcb – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium; 

Cn – najniższa cena brutto oferty spośród ofert badanych; 

Cb – cena brutto oferty badanej; 

60 

2 

Doświadczenie osoby, 
uczestniczącej w realizacji 
zamówienia, z 
uprawnieniami do 
kierowania robotami 
budowlanymi 

Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia, z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na 
stanowisku kierownika budowy” (W2) punktowane zostanie doświadczenie osoby, która 
będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, 
posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w ostatnich 5 latach przed dniem 
składania ofert: 
- pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy 

budowie, przebudowie lub rozbudowie 1 budynku użyteczności publicznej, 
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego - Wykonawcy, którzy zadeklarują taką 
osobę otrzymają - 5 pkt, 

- pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy 
budowie, przebudowie lub rozbudowie 2 budynków użyteczności publicznej, 
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego - Wykonawcy, którzy zadeklarują taką 
osobę otrzymają - 10 pkt. 

- pełniła funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy 
budowie, przebudowie lub rozbudowie 3 budynków (i więcej) użyteczności publicznej, 
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego - Wykonawcy, którzy zadeklarują taką 
osobę otrzymają - 20 pkt. 

20 

3 
Skrócenie terminu 
wykonania zamówienia 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia” (W3), dokonana zostanie ocena ofert w 
następujący sposób: 
1)Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 10 dni – 5pkt. 
2)Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni - 10 pkt. 
3)Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 30 dni - 20 pkt. 

20 

 
Wybrana oferta w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100,00. 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Ocena 
Suma 

punktów 

1. 
BUDO INSTAL Sp. z o. o. 
ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno 

Cena 
 Pcb = (3 912 674,20 zł / 5 248 843,17 zł) x 60% = 44,73 pkt. 

84,73 
Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia 
3 budynki – 20pkt. 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia  

30 dni – 20pkt. 
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2. 
PPUH Sp. j. Tadeusz i Artur 
Michalski 
ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno 

Cena 
 Pcb = (3 912 674,20 zł / 3 996 948,30 zł) x 60% = 58,73 pkt. 

98,73 
Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia 
3 budynki – 20pkt. 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia  
30 dni – 20pkt. 

3. 
 

KONSORCJUM BUDOWLANE: 
LIDER: Usługi budowlane Piotr Giera 
UCZESTNIK: Firma Giera PiotrGiera, 
Daniel Giera Sp. z o. o. 
Dzięczyna 28A, 
64-125 Poniec 

Cena 
 Pcb = (3 912 674,20 zł / 3 912 674,20 zł) x 60% = 60,00 pkt 

100,00 
Doświadczenie osoby, uczestniczącej w realizacji zamówienia 
4 budynki – 20pkt. 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia  
30 dni – 20pkt. 

 
INFORMACJA O TERMINIE ZAWARACIA UMOWY 
O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem. 


