
 

 

 
Dom Pomocy Społecznej nr 2  
w Sosnowcu  
ul. Jagiellońska 2 
41-200 Sosnowiec          Sosnowiec, dn. 21 .06.2017r.
   
 
       DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
       BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU  
       DPS/ZP/02/2017 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania na roboty budowlane p.n. „Wymiana stolarki drzwiowej II piętro w 

budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. Jagiellońska 2” o numerze 

DPS/ZP/02/2017. 

 
I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                           
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) zwanej 
dalej „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty                                
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, złożonej przez Wykonawcę:  
 
TM Stolarka  Marcin Turski                                                                                                                                          
Al. Bielska 92b                                                                                                                                                                 
43-100 Tychy 
 
Cena ogólna brutto wynosi:   30 267,54 zł 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z ustawą Pzp, oferta jest ważna i spełnia 
wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Według przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. tj. 
100. 
 
II. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.  
 
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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L.P Nazwa i adres  
Wykonawcy 

Pkt za cenę 
(waga 60 %) 

Pkt za okres 
gwarancji i 
rękojmi za 

wady 
(waga 40 %) 

Łączna punktacja 

1. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„SEBMARK””s.c.  ul. 

Majkowska 18                  
62-800 Kalisz 

36,36  40 pkt 76,36 pkt 

2. TM Stolarka                        
Marcin Turski 
Al. Bielska 92b 
43-100 Tychy 

60,00 40 pkt 100,00 pkt 

3. Twoje Okna – Stolarka 
Budowlana 

Katarzyna Sobczyk 
ul. Kasprzaka 28/3 

 

51,56 40 pkt 91,56pkt 
 
 

 
 
III. Informacja dotycząca dynamicznego systemu zakupów . 
 
Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego                                       
p.n „Wymiana stolarki – II piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu ul. 
Jagiellońska 2” o numerze DPS/ZP/02/2017 nie było prowadzone w celu ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów.  
 
 
 
 
 
             Z poważaniem 
      Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 
            w Sosnowcu 
 
       Jadwiga Siodłak 


