
 

 
ZP.272.1.2021                                                
              Nowy Sącz, dnia 24 marca 2021 r. 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji                  
na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego  
w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33. 
 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

I. Zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity  
Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zmianami/ zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający Powiat Nowosądecki 
z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym informuje, że na 
podstawie art. 253 ustawy Pzp, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację  
przedmiotowego zamówienia: 
 

1. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Pana Marcina Waśko,  prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą IMSTUDIO.PL | Marcin Waśko, z siedzibą ul. Grunwaldzka 
178 nr 17, 33-300 Nowy Sącz. 

 
2. Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: Cena ofertowa brutto 60%, Okres 
gwarancji jakości i rękojmi 40%. Jest to oferta najkorzystniejsza, przedstawiająca najkorzystniejszy 
stosunek jakości do ceny. 

 
II. Poniżej zamawiający podaje nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy, 

siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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Nazwy  

albo imiona i nazwiska 
oraz siedziby lub miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej  
albo miejsca zamieszkania wykonawców 

jeżeli są miejscami  
wykonywania działalności 

 
  

Kryteria oceny ofert 

 
Łączna 

punktacja 

Punktacja przyznana 
ofercie w kryterium  

„Cena ofertowa  
brutto” 

Punktacja przyznana 
ofercie w kryterium  

„Okres gwarancji  
jakości i rękojmi” 

60% 40% 
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„AMB GROUP POLSKA” 

Sp. z o. o. 
ul. rtm. Witolda Pileckiego 67 

02-781 Warszawa 
  

 
 

44,88 pkt 

 
 

0 pkt 

 
 

44,88 pkt 
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IMSTUDIO.PL | Marcin Waśko 

ul. Grunwaldzka 178 nr 17 
33-300 Nowy Sącz 

  

60 pkt 
 

40 pkt 
 

100 pkt 

 
 

III. Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty.  



 
IV. Termin zawarcia umowy zamawiający wyznacza na dzień 30 marca 2021 r.  

Wykonawca jest zobowiązany przez podpisaniem umowy: 
 dostarczyć uzgodniony z zamawiającym szczegółowy kosztorys robót przewidzianych do 

wykonania w ramach niniejszego zamówienia, 
 dostarczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż cena całkowita brutto podana  
w ofercie wykonawcy – ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy, 

 wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
 wskazać osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz za jakość wykonanych robót, posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane, 

Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i/lub niewskazanie osoby, o której mowa powyżej w pkt IV tiret czwarty,  
w wymaganym terminie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca uchyla się od zawarcia 
umowy. 
Zamawiający dopuszcza złożenie wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń drogą 
elektroniczną za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie  
Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej 
przedmiotowego postępowania. Za datę przekazania składanego dokumentu uznaje się datę 
wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego 
komunikatem, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. W takim przypadku dokumenty 
składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, a poświadczenie kopii dokumentów lub oświadczeń następuje przy użyciu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

 
V. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu. 

 

 
Otrzymują: 
1. wykonawcy 
2. strona internetowa prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki     
3. a/a 
 

 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 


