
 

Strona 1 

Warszawa, 30 czerwca 2022 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przedmiotem Zamówienia jest Sprawowanie 

kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach 

użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”” 

numer postępowania: EK-ZP1/5/22 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. 

ASC JANUSZ BARTOSZ, UL. ŚLĄSKA 40, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

 

Uzasadnienie decyzji: Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SWZ, zawiera 

najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, jest więc ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ustawy Pzp 

(jedyna oferta). Uzasadnienie prawne: Art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą 

ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta 

to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub 

kosztem. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 80,00 pkt i została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00%, 

„Doświadczenie inspektora nadzoru robót branży konstrukcyjno-budowlanej” – waga 10,00%, „Doświadczenie 

inspektora nadzoru robót branży elektrycznej” – waga 10,00%, „Posiadanie przez inspektora nadzoru 

skierowanego do realizacji Zamówienia drugich uprawnień budowlanych” – waga 10,00%, „Deklaracja wizyt 

min. 3 razy w tygodniu na każdej bieżąco wykonywanej instalacji ” – waga 10,00%, ) 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez 

następujących Wykonawców: 

ASC JANUSZ BARTOSZ, UL. ŚLĄSKA 40, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 
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1. ASC JANUSZ BARTOSZ, UL. 

ŚLĄSKA 40, 41-100, 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

 

60,00 10,00 0,00 0,00 10,00 80,00 

 


