
 

Ogłoszenie o ROZSTRZYGNIĘCIU 

przetargu nieograniczonego na remont 

ogrodzenia i nawierzchni przed 

budynkiem 

Warszawa, 23 kwietnia 2016 

  

WYNIKI PRZETARGU NA REMONT OGRODZENIA I NAWIERZCHNI PRZED BUDYNKIEM 

Bursa Szkolna nr 4 informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016. dokonano rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego na remont ogrodzenia i nawierzchni przed budynkiem. Przy założeniu kryterium 40% 

cena, 30% zaproponowana technologia, 10% gwarancja, 10% termin wykonania, 10% referencje 

i doświadczenia we współpracy oraz uzyskując 92,91 punktów, została wybrana oferta firmy Stolmark Plus 

Wojciech Głowacki, 05-091 Ząbki, ul. Zieleniecka 13 lok 412 A  na łączną cenę: 51660 zł brutto, okres 

gwarancji i rękojmi za wady 46 miesięcy. 

Lista złożonych ofert: 

1. USP Paweł Postek, 01-493 Warszawa, ul. Wrocławska 17 m 30– oferowana cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 42500 zł brutto, oferta uzyskała: 89 pkt. 

2. Stolmark Plus Wojciech Głowacki, 05-091 Ząbki, ul. Zieleniecka 13 lok 412 A- oferowana cena za 

wykonanie przedmiotu zamówienia:51660 zł brutto, oferta uzyskała: 92,91 pkt. 

3. PPU Mon -Bud Monika Żaczek, ul. Ludowa 77/79 lok 64, 95-100 Zgierz – oferowana cena za 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 64189,80 zł brutto, oferta uzyskała: 81,24 pkt  

4.    Granit  sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30 lok 63, 00-116 Warszawa – oferowana cena za wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 55341,39 zł brutto, oferta uzyskała: 84,72 pkt  

5.   Instal- Bud Mirosław Skrzeczyński, 05-805 Otrębusy, Kanie ul. Kręta 5  – oferowana cena za 

wykonanie przedmiotu zamówienia: 74759,40 zł brutto, oferta uzyskała: 69,57  pkt.  

Na wykonanie w/w zamówienia Zamawiający przeznaczył: 64 000 zł brutto. 

 

 

Wobec treści niniejszego rozstrzygnięcia, zgodnie z Działem VI ustawy pzp, Wykonawcy przysługuje 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 6 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

  

 


