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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Związek Euroregion „Tatry” informuje, że w dniu 20.08.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg 

nieograniczony na adaptację pomieszczeń przy ul. Sobieskiego 2 w Nowym Targu dla projektu 

parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 

Słowacka 2007-2013. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

101.706,97 PLN brutto. 
 

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu  

Nr 

oferty 
Nazwa/adres/siedziba firmy 

Cena brutto 

oferty  

(w PLN) 

Punktacja za 

kryterium 

oceny 
(Jedynym kryterium 

oceny ofert była 
oferowana cena) 

1 

Firma Remontowo–Budowlana Artur Kołacz 

ul. Krakowska 58a 

34-400 Nowy Targ 

100.036,41 300 

2 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMSTYL” sp. z o.o. 

ul. Szaflarska 142/46 

34-400 Nowy Targ 

104.479,41 
Oferta 

odrzucona 

3 

„Manstel” Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp.j. 

ul. Pienińska 40 

34-436 Maniowy 

121.834,10 246,33 

Za najkorzystniejsza uznano ofertę nr 1 firmy: 

Firma Remontowo – Budowlana Artur Kołacz, 

ul. Krakowska 58a, 34-400 Nowy Targ 
Cena całkowita brutto oferty uznanej za najkorzystniejszą: 100.036,41 PLN 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Komisja przetargowa kierując się jedynym kryterium wyboru ofert, którym była cena oferty, 

najwyższą liczbę punktów przyznała ofercie nr 1 Firmy Remontowo-Budowlanej Artur Kołacz. 

Oferta ta spełnia wszystkie warunki stawiane przez zamawiającego. 

Natomiast oferta nr 3 firmy „Manstel” Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. zawierała cenę wyższą 

i przekraczającą kwotę jaką zamawiający jest skłonny przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 
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Lista wykonawców wykluczonych z postępowania oraz których oferty 

zostały odrzucone: W trakcie postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

Oferta odrzucona: 
 

Oferta nr 2 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMSTYL” sp. z o.o. 

ul. Szaflarska 142/46 

34-400 Nowy Targ 

 

Uzasadnienie prawne:  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. 

 

Uzasadnienie faktyczne: treść oferty nr 2 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie zawartości i sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego. Kosztorys 

ofertowy nie podlega uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 


