Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058669
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS
Kapitał Zakładowy 4.797 500,00 zł - wszystkie udziały objęte przez Gminę Miejską Wałcz

NIP: 765 - 15 - 10 - 295
______________________________________________________________________________________________________

Wałcz, 05 kwietnia 2019 r.
Wg. rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych, przy
ul. Kilińszczaków 23 w Wałczu – II postępowanie”.
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, że w
postępowaniu o udzielanie zamówienia na „Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych, przy ul.
Kilińszczaków 23 w Wałczu – II postępowanie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawa zamówień publicznych.
I. Dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
STEF-BUD Przemysław Stefaniak, ul. Drawska 6, 60-730 Wieleń
Oferta nr 1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium:
a) Cena – 60 pkt.
b) Okres gwarancji – 30 pkt.
c) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 0 pkt.
Razem – 90 pkt.
Uzasadnienie wyboru: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu
oraz złożył ofertę, która przedstawiają najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów
przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ.
II. Pozostałe oferty złożone w postępowaniu
Nie złożono innych ofert w postępowaniu

Do wiadomości:
1. STEF-BUD Przemysław Stefaniak, ul. Drawska 6, 60-730 Wieleń
2. Strona internetowa
tel. 67 258 50 53/54, 67 258 35 54, 517 275 703
zgłoszenie awarii po godzinach otwarcia biura – 504 100 155
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl
http.www.tbswalcz.pl
godziny otwarcia biura: poniedziałek 700 – 1630, wtorek, środa, czwartek 700 – 1500, piątek 700 - 1330

