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GMINA CIEPŁOWODY 
          ul. Kolejowa 3 
    57-211 Ciepłowody 
REGON: 890718432 
NIP: 887-16-35-208  
 
Dane postępowania: 
Znak sprawy: BGP.271.4.2022 
ID postępowania: 1942af0f-60fb-45cd-bdac-985f8c3caffd 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku   Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 
Tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
Nazwa nadana zamówieniu: „REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ: GMINNY OŚRODEK KULTURY I PROMOCJI ORAZ BUDYNKU REMIZY OSP 
CIEPŁOWODY” 
 

Ciepłowody, dnia 31 maja 2022 roku   

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, a także w SWZ, że w danym 
postępowaniu stosuje tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (wariant 
pierwszy). Wariant ten obliguje zamawiającego do wyboru najkorzystniejszej oferty bez 
przeprowadzenia negocjacji.  

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści ustawą 
Pzp., – Zamawiający Gmina Ciepłowody informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano 
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 
„ESBUD” Sławomir Świat, ul. Wrocławska 19, 58-230 Niemcza 

 
Uzasadnienie wyboru 

 
Uzasadnienie prawne: 
Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SWZ.  Za kryteria oceny ofert Zamawiający przyjął w SWZ: 

1) cenę brutto oferty,  
2) okres gwarancji. 

W oparciu o wskazane kryteria oceny ofert, oferta, złożona przez „ESBUD” Sławomir Świat, ul. 
Wrocławska 19, 58-230 Niemcza otrzymała maksymalną ilość punktów i została uznana  
za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp.  
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SWZ. Oferta 
zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną  ilość punktów. Oferta nie podlega 
odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  
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Informacja o  Wykonawcach, którzy złożyli  oferty oraz przyznana punktacja ofertom w 
poszczególnych kryteriach:  

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty i przyznano punkty: 
 
Oferta nr 1  
Wykonawca „ESBUD” Sławomir Świat, ul. Wrocławska 19, 58-230 Niemcza. 
Kryterium cena brutto oferty –  60,00 pkt 
Kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt 
Łącznie oferta uzyskała – 100,00 pkt 
 
 
Sporządziła Komisja Przetargowa. 
 
 
 
 

Magdalena Tęsna – Pitner 

                                                                                                                                 Sekretarz Gminy Ciepłowody 

_________________________________  

    Podpis Kierownika Zamawiającego 
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