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Oświęcim, dnia 13.01.2023r. 

Zamawiający:  

Oświęcimskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 

Uczestnicy Postępowania 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-

usługowego przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w Oświęcimiu”. Publiczne ogłoszenie o Zamówieniu ukazało się w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2022r. (numer ogłoszenia 2022/BZP00435453/01) nr ref  OTBS-ZP-3/2022 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie  

art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Zamawiający- Oświęcimskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zgodnie z art. 253 ust. 2 Ustawy informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano 

ofertę:  

   REMAR Renata Golonka, ul. Jana Kazimierza 3, 33 -388 Gołkowice Górne 56 

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 10 352 066,88 zł brutto   PLN brutto (słownie: dziesięć milionów trzysta 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych i 88/100) 

 

Okres gwarancji zaoferowany w tej ofercie wynosi: 72 miesiące 

 

Termin realizacji zaoferowany w tej ofercie wynosi: 12 miesięcy 

 

 Ilość płatności przejściowych zaoferowana w tej ofercie wynosi: 8 szt. 

 

Zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów ofert 

określonych w dokumentach zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca- REMAR Renata 

Golonka, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść jego oferty odpowiada treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta odrzuceniu. Zgodnie z kryterium 

wyboru ofert: Cena- waga 60%, Gwarancja- waga 10%, Termin realizacji zamówienia- waga 15%, ilość płatności 

przejściowych- waga 15%, oferta firmy REMAR Renata Golonka otrzymała największą liczbę punktów- 100,00 

punktów. W dniu 02.01.2023r. Działając na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021r po 1129 ze zm.) Zamawiający zwrócił się  do Wykonawcy- REMAR Renata Golonka, 

którego oferta została najwyżej oceniona o wyrażenie zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą. Pismem z dnia 03.01.2023r. Wykonawca wyraził wnioskowaną przez Zamawiającego zgodę na wybór jego 

oferty po upływie terminu związania ofertą. 

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:  

1. REMAR Renata Golonka, 33 -388 Gołkowice Górne 56 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

    Spółka  komandytowa., 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10. 
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Zamawiający ocenił w sposób następujący oferty niepodlegające odrzuceniu: 

Num

er 

ofert

y 
WYKONAWCA 

Liczba  

punktów w 

kryterium 

CENA 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba  

punktów w 

 kryterium  

GWARANCJA 

Liczba 

 punktów w  

kryterium 

TERMIN 

REALIZACJI  

ZAMÓWIENI

A 

Liczba 

 punktów w   

kryterium 

ILOŚĆ 

PŁATNOŚCI 

PRZEJŚCIOWYCH 

 

Łączna 

Liczba 

przyznany

ch 

punktów 

1 

REMAR Renata Golonka,  

 33 -388 Gołkowice Górne 56 
60,00 pkt 10, 00 pkt 15,00 pkt 15,00 pkt 100,00  pkt 

2 Przedsiębiorstwo Produkcyjne i 

Usługowe CONCRET Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością, Spółka  

komandytowa.,  

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10. 

56,52 pkt 10,00 pkt 15,00 pkt 15,00 pkt 96,52 pkt 

 

Zgodnie  z art.  308 ust.2 Ustawy Pzp, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę  w sprawie zamówienia publicznego  z 
uwzględnieniem art. 577 Ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

        Kierownik Zamawiającego 

 
 
 
 

Otrzymują: 
1x Adresat 
1 x a/a 
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