
Liceum Ogólnokształcące Nr X 
im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu 
51-109 Wrocław, ul. Piesza 1 
tel. 395 84 80 , 325 20 67  fax 325 19 91 
 
 Wrocław dnia 25.09.2008r 
Oznaczenie sprawy: LOX/880/2008 
 

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 :  
 

„Remont 3 węzłów sanitarnych w segmencie dydaktycznym  A  budynku  
Liceum Ogólnokształcącego Nr X  - prace ogólnobudowlane” 

 
jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę Nr 2  złożoną przez: 
 
„ZTB” 
Zakład Budowlano-Montażowy Dariusz Sapa   
54-622 Wrocław , ul. Kosidowskiego 6 

Cena wybranej oferty brutto :  222.851,98 zł 

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 ARPET s.c.  Artur Adamus  Piotr Dereń  51-413 
Wrocław ,      51-413 Wrocław , ul. Kętrzyńska 5 

80,12 80,12 

2 
„ZTB” 
Zakład Budowlano-Montażowy 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. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
2. Tablica ogłoszeń w LOX 
3. a/a 

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


