
OGŁOSZENIE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24 INS, realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego, Nr sprawy INS/NO-33/09, za najkorzystniejszą ofertę wybrano: 
 
„TOKBUD” Tomasz Karaś, ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik 
 
Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 90%, gwarancja 
10% uzyskała najwyższą liczbę 95 punktów.  
Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.  
Kwota przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 
Podsumowanie wyboru. W postępowaniu złożono 4 oferty: 
1. „TOKBUD” Tomasz Karaś, ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik 
2. „THERM-OS” Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 42 
3. Z.U.R.B. „TECH-DOM”, 24-100 Puławy, ul. Składowa 6 
4. „KONTAKT” Konrad Dzieńkowski, 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 5 
 
Porównanie oceny złożonych ofert: 
1. „TOKBUD” Tomasz Karaś - 95  pkt. 

Cena  - 90 pkt.; gwarancja - 5 pkt. 
2. Z.U.R.B. „TECH-DOM” - 94,44 pkt. 

Cena 84,44 pkt.; gwarancja - 10 pkt. 
3. „KONTAKT” Konrad Dzieńkowski - 82,33 pkt. 

Cena 77,25 pkt.; gwarancja 5,08 pkt. 
 
Wykonawca wykluczony: „THERM-OS” Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 42 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia błędów w dokumentach 
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i w 
wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. 
Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) 
 
Mając na względzie powyższe rozstrzygnięto jak na wstępie. 
 
Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) - dział VI 
„Środki ochrony prawnej”.    
 
Otrzymują uczestnicy postępowania. 
Puławy, 28.09.2009 r. 


