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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej  

w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  
Oś Priorytetowa 1 „innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”  
Działanie 1.5. „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”  

Poddziałanie 1.5.2 „wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” 
 
 

JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

 

 

Numer postępowania: 
JHJ 2-PN/2017 

Gizałki, dnia 29 września 2017 roku 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 1 Warunków Zamówienia, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego 

prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego na zasadach określonych  

w Warunkach Zamówienia, na zadanie pod nazwą: „WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH, 
FUNDAMENTÓW, POSADZEK ORAZ TYNKÓW DLA INWESTYCJI ZATYTUŁOWANEJ – BUDOWA HALI 
PRODUKCYJNEJ”, JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowa Wieś 11, 63-308 

Gizałki, zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

Wykonawcom w każdy kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz klasyfikację złożonych 

ofert: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
 

Przedsiębiorstwo Usługowe „BTS”  Sp. z o.o. 
Ul. Jęczmienna 6 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 
 

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza według ustalonych kryterium, jakimi była: 

cena oraz termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz na 

materiały i urządzenia określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca spełnia wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  

w Warunkach Zamówienia. 

 

Oferta zajęła 1 miejsce. 
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Klasyfikacja złożonych ofert po przeprowadzonych negocjacjach: 
 

Numer 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Przyznane 

punkty  

w kryterium  

cena 

Przyznane punkty  

w kryterium  

termin gwarancji  
i rękojmi za wady 

na wykonane 
roboty budowlane 
oraz na materiały  

i urządzenia 
określone  

w dokumentacji 
projekt 

Łączna 

punktacja 

Klasyfikacja 

złożonych 

ofert 

1 

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„BTS”  Sp. z o.o. 

Ul. Jęczmienna 6 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

90,00 10,00 100,00 1 

 
 

Zbiorcze zestawienie ofert po przeprowadzonych negocjacjach: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena 

(brutto) 

Termin gwarancji  
i rękojmi za wady na 

wykonane roboty 
budowlane  

oraz na materiały  
i urządzenia określone  

w dokumentacji 
projektowej  

Kwota, jaką 
Zamawiający 

zamierza 
przeznaczyć  

na sfinansowanie 
zamówienia 

1 

Przedsiębiorstwo Usługowe  
„BTS”  Sp. z o.o. 

Ul. Jęczmienna 6 
63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

592.714,86 PLN 60 miesięcy 570.000,00 PLN 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI 

 
W tym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

 
W tym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 


