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Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 
– 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 
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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn. „Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu”. 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu. 
 
Do realizacji zamówienia, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy USŁUGI 
OGÓLNOBUDOWLANE „KONTUR” Bogusław Majchrowicz 37-741 Krasiczyn 100. 
 
Zestawienie złożonych ofert oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Punktacja 
w kryterium 

cena  
(60%) 

Punktacja 
w kryterium  

okres gwarancji 
za usługi objęte 

przedmiotem 
zamówienia 

(20%) 

Punktacja 
w kryterium 

doświadczenia 
kierownika budowy  

(20%) 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

1. 

USŁUGI 
OGÓLNOBUDOWLANE 
„KONTUR” Bogusław 
Majchrowicz 37-741 
Krasiczyn 100 

1.971.726,90 zł 
60 pkt 

7 lat 
20 pkt 

pełnienie 5 razy 

funkcji kierownika 
budowy przy 
budynkach 

indywidualnie 
wpisanych do rejestru 
zabytków o wartości 
minimum 200.000,00 

zł brutto każda 
20 pkt 

100 pkt 

2. 

Usługowy Zakład Murarski  
i Malarski Zbigniew Antosyk 
Buszkowice 217, 37-710 
Żurawica 
Zamawiający na podst. 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Pzp – odrzucił Ofertę nr 3 
(oferta nie odpowiadała 
treści SIWZ) 

- - - - 

3. 
SERENISSIMA Sp. z o.o. 
ul. Rozbrat 32/10, 00-429 
Warszawa 

2.068.761,43 zł 
57,19 pkt 

7 lat 
20 pkt 

pełnienie 5 razy 

funkcji kierownika 
budowy przy 
budynkach 

indywidualnie 
wpisanych do rejestru 
zabytków o wartości 
minimum 200.000,00 

zł brutto każda 
20 pkt 

97,19 pkt 
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UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny złożonych ofert, 
a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w przedmiotowych postępowaniach ustanowił kryteria oceny ofert tj.: 

1) cena „C” – 60 % 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzymała oferta z najniższą ceną. Ilość 
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” została określona zgodnie ze wzorem: 

cena oferty najtańszej 
C = ------------------------------- × Kp × Wc 

cena oferty badanej 
gdzie: 
C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

2) okres gwarancji „G” – 20% 

Kryterium „okres gwarancji” było rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za usługi 
objęte przedmiotem zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Wymagany minimalny okres gwarancji – 5 lat 

 5 lat – 0 pkt, 

 6 lat – 15 pkt, 

 7 lat i więcej – 20 pkt, 

3) doświadczenie kierownika budowy „D” – 20% 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy” punkty zostały przyznane za 
wykazanie doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika budowy: 

 pełnienie 1 raz funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie 

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 

zł brutto – otrzymano 0 pkt; 

 pełnienie 2 razy funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie 

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 

zł brutto każda – otrzymano 5 pkt; 

 pełnienie 3 razy funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie 

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 

zł brutto każda – otrzymano 10 pkt; 

 pełnienie 4 razy funkcji kierownika budowy przy budynkach indywidualnie 

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych o wartości minimum 200.000,00 

zł brutto każda – otrzymano 15 pkt; 

 pełnienie 5 razy i więcej funkcji kierownika budowy przy budynkach 

indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 200.000,00 

zł brutto każda – otrzymano 20 pkt. 

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), ilość 
punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” (G), ilość punktów przyznanych w kryterium 
„Doświadczenie kierownika budowy” (D). 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SIWZ. 
Na powyższą czynność Zamawiającego, Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym 
postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale 2 Działu VI ustawy 
Pzp. 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1) Strona internetowa zamawiającego: www.przemysl.pl  
2) ZP a/a  

http://www.przemysl.pl/
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