
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PN. 
„CENTRUM DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH” W KRAKOWIE 

UL. TYNIECKA 6, 30-319 KRAKÓW 
TEL. (12) 266 66 80, (12) 267 44 20  

NIP: 676-257-03-83; REGON: 384111006 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 

 
Znak sprawy: KG.272.01.01.2021 

 

Wybrano ofertę nr 1 (oferta najkorzystniejsza) 

Nazwa/Imię i Nazwisko: Jerzy Bugajski bis-budowa 

Siedziba/Miejsce zamieszkania: Nawojowa 

cena oferty brutto: 219.336,76 zł   
 

Uzasadnienie:  

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tj. oferta ww. Wykonawcy. Oferta ta nie 

została odrzucona 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

kryterium 1:  Cena oferty (C)  - 60 pkt            

kryterium 2:  Okres gwarancji (G) – 30 pkt 

kryterium 3:  Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję 
kierownika budowy) – (Dkb) – 10 pkt 

 

1) Jerzy Bugajski bis-budowa, Nawojowa - punktacja w kryterium 1: 60,- pkt, punktacja 

w kryterium 2: 0,- pkt, punktacja w kryterium 3: 0,- pkt, punktacja łączna:  60,-  pkt. 

 

Dotyczy kryterium 2 -  Okres gwarancji (G): 

Numer oferty 

Okres o jaki Wykonawca wydłuża okres gwarancji 
za wady fizyczne przedmiotu zamówienia 

w stosunku do wymaganego przez 
Zamawiającego minimum [w miesiącach] 

1 0 

 

 

Dotyczy kryterium 3 -  Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy) (Dkb): 

Numer oferty 
Liczba robót budowlanych, o których mowa 

w rozdz. XVI.4.3) SWZ 

1 -* 

 
* Dotyczy oferty nr 1:  

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą informacji na temat doświadczenia osoby odpowiedzialnej za należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia tj. kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy) /- wypełniony załącznik nr 5 

do SWZ/. Informacja ta, zgodnie z rozdz. XII.1.2) i rozdz. XVI.4 SWZ nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 128 

ust. 1 ustawy PZP, a tym samym nie podlega temu przepisowi i w razie jej nie złożenia razem z ofertą Zamawiający nie wzywa 

Wykonawcy do jej złożenia. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert 

„doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniącego funkcję kierownika budowy)” otrzymuje  0,- pkt. 

 

Kraków, dnia 30.06.2021r. 

 


