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Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
              Zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych      
( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 j. t. ) , zwanej dalej „ ustawą Pzp ”, Zamawiający zawiadamia, 
 że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą :  
 

    „modernizacja pracowni fizycznych z zapleczem w segmencie dydaktycznym A      

budynku szkoły wraz z wyposażeniem w sprzęt szkolny oraz zestawy dydaktyczne 

zgodnie z projektem remontu i aranżacji wnętrz”               

 
jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę Nr 1  złożoną przez: 
 
„ZTB” 
Zakład Techniczno-Budowlany Dariusz Sapa   
54-622 Wrocław , ul. Kosidowskiego 6 

Cena wybranej oferty brutto :  455079,35zł 

Uzasadnienie: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj. cena 
100% . Oferta uzyskała  100 pkt. 

Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp : streszczenie oceny i porównania ofert . 
Jedynym kryterium oceny była cena. Porównania dokonano wg wzoru : cena oferty z najniższą ceną 
podzielona przez cenę oferty ocenianej pomnożone przez 100 . Zestawienie złożonych ofert i 
punktacja w kryterium ceny oraz łączną punktację sporządzono w tabeli . 

 

Numer oferty Nazwa ( firma ) i adres wykonawcy Liczba pkt   w 
kryterium 
cena 

Liczba pkt 
razem 

1 
„ZTB” 
Zakład Techniczno-Budowlany Dariusz Sapa   
54-622 Wrocław , ul. Kosidowskiego 6 

100 100 

 

Ponadto, zgodnie z art.92 ust. 1 pkt  2 i 3 ustawy Pzp  zamawiający informuje, że z niniejszego 
postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

 
Otrzymują : 

1. Wykonawca, który złożył ofertę 
2. Tablica ogłoszeń w LOX 
3. a/a 

Informację zamieszczono również na stronie internetowej WWW.lo10.wroc.pl 

 


