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Przeworsk, dnia 03 sierpnia 2017r. 

Nr 11/2017/PZP 

Zamawiający: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły,  

ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

na: „Remont klasopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku” w ramach projektu 

pn.: „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

Przedmiotem robót była adaptacja klasopracowni chemicznej w ZSOiZ w Przeworsku 
pod montaż dygestorium oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych 
umożliwiających bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń. 
 
W postępowaniu na remont klasopracowni chemicznej w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły  
w Przeworsku” w ramach projektu pn.: „Czas na Technologie informacyjno – 
komunikacyjne i eksperyment”, wybrano jako najkorzystniejszą , ofertę nr 1 złożoną 
przez Firmę Handlowo Usługową INSTALEX Janusz Mazur, 37-205 Zarzecze 48. 
 
Uzasadnienie wyboru 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w Zapytaniu cenowym tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów 
w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie 
ustalonych kryteriów. 
 
Opis kryteriów, którymi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający dokonał oceny ważnej oferty w następujący sposób: 
        

L.p. Kryteria oceny Waga 

1 Cena brutto = C 90 

2 Oferowany okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowaną instalację = T 10 
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1. Sposób oceny oferty. 
Ocenie w oparciu o ww. kryteria poddana została oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

a) kryterium ceny zostało ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę 
w propozycji cenowej ceny brutto za wykonanie Przedmiotu zamówienia.  
Ocena punktowa w ramach kryterium ceny została dokonana zgodnie ze 
wzorem: 

C = N ÷ W x A 
gdzie: 
C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 
N – najniższa wartość z zaoferowanych, 
W – wartość z badanej propozycji cenowej, 
A – waga danego kryterium 

 
b) kryterium oferowany okres gwarancji na wykonane roboty  

i wbudowaną instalację  zostało ocenione na podstawie oferowanej przez 
Wykonawcę w propozycji cenowej długości okresu gwarancji na wykonane 
roboty i wbudowaną instalację. Kryterium było oceniane przyznaniem 
punktów: 0, albo 50, albo 100. 

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dokonania przez 
Zamawiającego bezusterkowego odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji, propozycja cenowa 
będzie podlegała odrzuceniu. 
W kryterium warunki gwarancji, Zamawiający przyznał punkty wg poniższego 
schematu. Oferta, która uzyskała najwięcej punktów pomocniczych otrzymała 
maksymalną liczbę punktów wagi kryterium. Pozostałe oferty otrzymały 
proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem: 

T = W ÷ D x A 
gdzie: 
T – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 
W – liczba (suma) punktów pomocniczych rozpatrywanej oferty, 
D – najwyższa liczba (suma) punktów pomocniczych z rozpatrywanych ofert, 
A – waga danego kryterium, 
Okres gwarancji jest punktowany: 
 - Termin gwarancji: 12 miesięcy – 23 miesiące: 0 punktów 
 - Termin gwarancji: 24 miesiące – 35 miesięcy: 50 punktów 
 - Termin gwarancji: 36 miesięcy i powyżej: 100 punktów 
 

2. Za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, została uznana oferta, która 
uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w następujący sposób: 

 
Liczba punktów ogółem = C + T 
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Podsumowanie punktacji (zestawienie łączne) przedstawia tabela: 
 
L.p. Nr oferty Nazwa Wykonawcy Uzyskana ocena 

(punktacja) 

1 1 FHU INSTALEX Janusz Mazur 100 

 
Informacja o złożonych ofertach 
 
L.p. Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy Siedziba (miejsce zam.) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 
Cena brutto 

1 1 FHU INSTALEX  
Janusz Mazur 

37-205 Zarzecze 48 9 971,00 

 
Informacja o ofertach odrzuconych w postępowaniu 
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie cenowe 
na remont klasopracowni chemicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku” w ramach projektu pn.: 
„Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment”  
Umowy 
Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta w jak najkrótszym czasie od dnia 
ogłoszenia rozstrzygnięcia niniejszego postępowania oraz od przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

Otrzymują: 

1. FHU INSTALEX Janusz Mazur 

                          Zamawiający 

   Dyrektor 

              Piotr Kuc 


