
 
 

Kraków, dnia 21 czerwca 2019 r. 

 

Zamawiający  

Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz  

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu,  

ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz  

Reprezentowana przez pełnomocnika: 

Dawida Studenckiego  

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr: ZP 1/2019  

 

„Przebudowa, rozbudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

pomieszczeń szkolnych w segmencie „A” z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne 

oraz przeniesieniem pracowni chemicznej do segmentu „D” - w Wojniczu ul. Szkolna 10” 

 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Gminę Wojnicz - Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego 

w Wojniczu reprezentowaną przez pełnomocnika Dawida Studenckiego, postępowania 

w przedmiocie jak wyżej działając na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1  informuje o wynikach prowadzonego 

postępowania.  

 

I. Zamawiający nie zastosował zastrzeżonej w pkt. 5.4. SIWZ „procedury odwróconej” 

z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę; 

II. Z postępowania nie odrzucony oferty żadnego Wykonawcy;  

III. Zestawienie wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert wraz z przyznaną liczbą 

punktów w poszczególnych kryteriach poniżej: 

 

Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy 
Cena brutto 

Okres 

gwarancji 

(miesiące) 

 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

(krótszy o:) 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

cena 

(60%) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

(24%) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

termin 

realizacji 

(16%) 

RAZEM 

 

HP BAUSYSTEM 

Spółka. z o.o, Uszew 

491, 32-865 Uszew 

429 160,16 zł 72 16 60 24 16 100 

 

 

 



 
 

IV. Najwyżej oceniona została oferta wykonawcy: 

HP BAUSYSTEM Spółka. z o.o, Uszew 491, 32-865 Uszew 

 

V. Po sprawdzeniu spełniania przez tego Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu i potwierdzeniu braku podstaw do jego wykluczenia, jako 

najkorzystniejsza wybrana została oferta wykonawcy: 

HP BAUSYSTEM Spółka. z o.o, Uszew 491, 32-865 Uszew 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umowy finalizującej postępowanie będzie 

miało miejsce w siedzibie Zamawiającego: - Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego 

w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, uprasza się Wykonawcę 

o odpowiednio poinformowanie o tym Zamawiającego.  

 

 

                      Pełnomocnik Zamawiającego  

                                                                                                 Dawid Studencki 

 

 


