
 
 

1 | S t r o n a  
 

Opoczno, dnia 24.05.2021 r. 

Znak sprawy: ZP. 271.1.2021                                                                
Ogłoszenie nr: 2021/BZP 00048355/01  
ID - miniPortal: 3fa9028c-e4f5-4b04-80e5-04b3ca0b0c7e             
 
 

 

-Wszyscy Wykonawcy- 

-Strona internetowa Zamawiającego- 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na Pełnienie nadzoru  inwestorskiego nad zadaniem p.n.: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Opoczno”  

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający – Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, na podstawie 

art.  253  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ,  

poz. 2019 ze zm.) dalej zwanej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji  

na zadanie: 

Pełnienie nadzoru  inwestorskiego nad zadaniem p.n.: „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno” 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w SWZ jest oferta Nr 11 złożona 
przez Wykonawcę:  

KONTER INŻYNIERIA 
Krzysztof Kasprzyk 
ul. Okulickiego 17A/39 
42-218 Częstochowa 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a  jego 
oferta nie podlega odrzuceniu.  

Punktacja przyznana  w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja przyznana ofertom 

ważnym przedstawia poniższa tabela. 

Na podstawie  art. 253 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Pzp, Zamawiający informuje o:   
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1) Wykonawcach,  którzy  złożyli oferty: 

 

 

 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Cena brutto 

[zł brutto] 

( Ilość przyznanych 

pkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Doświadczenie 

osoby 

inspektora 

nadzoru 

inwestorskiego   

w specjalności  

konstrukcyjno 

– budowlanej - 

ilość nadzorów  

( Ilość 

przyznanych 

pkt) 

 

II 

Doświadczenie 

osoby 

inspektora 

nadzoru 

inwestorskiego   

w branży 

sanitarnej -  

ilość nadzorów 

( Ilość 

przyznanych 

pkt) 

 

 

III 

Łączna  ilość 

punktów  

w ramach 

wszystkich 

kryteriów 

Kolejność 

ofert wg 

przyznanej 

punktacji 

1. 

WEGBUD  

Daniel Węgrzyński  

Wólka Pytowska 1 

97-512 Kodrąb 

93 000,00 zł  

( 34,12 pkt)  

4 nadzory 

(20,00 pkt )  

4 nadzory 

(20,00 pkt ) 
74,12 pkt  2 miejsce 

2 

Specjalistyczne 

Biuro 

Inwestycyjno-

Inżynierskie 

PROSTA-PROJEKT 

Piotrkowice, 

ul. Kielecka 37 

26-020 Chmielnik 

    146 370,00 zł   

(21,68 pkt) 

 

 

4 nadzory 

(20,00 pkt ) 

 

 

4 nadzory 

(20,00 pkt ) 

 

61.68 pkt 4 miejsce 

9. 

Usługi Budowlane 

Arkadiusz 

Łagiewski 

ul. Westerplatte 3 

26-300 Opoczno  

133 824,00 zł  

(23,71 pkt )  

5 nadzory 

(20,00 pkt) 

4 nadzory 

(20,00 pkt ) 
63,71 pkt  3 miejsce 

11. 

KONTER 

INŻYNIERIA 

Krzysztof 

Kasprzyk 

ul. Okulickiego 

17A/39 

42-218 

Częstochowa 

 

 

 

 

52 890,00 zł  

(60,00 pkt)  

4 nadzory 

(20,00 pkt ) 

4 nadzory 

(20,00 pkt ) 
100,00 pkt 

1 

miejsce 
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12. 

HDJ Sp. z o.o. 

ul. Krośnieńska 27 

lok.4 

35-505 Rzeszów 

 

356 700,00 zł  

( 8,90 pkt ) 

2 nadzory 

(10,00 pkt ) 

2 nadzory 

(10,00 pkt) 
28,90 pkt  5 miejsce 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone tj: 
 

Nr 

oferty 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

Cena brutto 

[zł brutto] 

( Ilość 

przyznanych 

pkt) 

 

 

Doświadczenie 

osoby 

inspektora 

nadzoru 

inwestorskiego   

w specjalności  

konstrukcyjno 

– budowlanej- 

ilość nadzorów  

( Ilość 

przyznanych 

pkt) 

 

 

Doświadczenie 

osoby 

inspektora 

nadzoru 

inwestorskiego   

w branży 

sanitarnej - 

ilość nadzorów 

( Ilość 

przyznanych 

pkt) 

 

 

 

Łączna  ilość 

punktów  

w ramach 

wszystkich 

kryteriów 

 

Kolejność 

ofert wg 

przyznan

ej 

punktacji 

3 

KNK Budownictwo  

Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością  

ul. Zagórska 171 

25-346 Kielce 

ODRZUCONA –  

na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

4. 

Usługi Projektowe  

i Budowlane 

„ER-BUD” 

mgr inż. Jarosław Zyzik 

ul. Krakowskie 

Przedmieście 53/2 

97-300 Piotrków Tryb. 

ODRZUCONA –  

na podstawie art. 226 ust. 1  pkt 6  ustawy Pzp 

5. 

COBE Sp. z o.o. 

ul. Srebrna 16 

00-810 Warszawa  

 

ODRZUCONA –  

na podstawie art. 226 ust. 1  pkt 6  ustawy Pzp 

6 

CONSIL 

Mateusz Chmielewski 

Nowy Glinik 5 

97-217 Lubochnia 

 

 

ODRZUCONA – 

 na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt  8 ustawy Pzp 

w związku z art. 224  ust. 6 ustawy Pzp 
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7 

INSTALBUD 
Aneta Grałek 
Gawrony 83 
26-332 Sławno  
 

ODRZUCONA – 

 na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt  8 ustawy Pzp 

w związku z art. 224  ust. 6 ustawy Pzp 

8. 

Boti-C.E.L. Sp. z o.o. 

ul. Kępna 9/4  

03-730 Warszawa 

ODRZUCONA – 

 na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 

10. 

IKA Katarzyna Lewińska 

ul. Armii Krajowej 68/25 

94-046 Łódź 

 

ODRZUCONA – 

 na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp 

 

 

   Zamawiający informuje o przysługujących środkach ochrony prawnej, o których  

   mowa w Dziale IX ustawy Pzp.  

 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z art. 308 ust. 2 

ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji.  

          

 

           Z up. BURMISTRZA OPOCZNA 

(-) Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna  


