
 

ZP.272.2.2017                                                                     Nowy Sącz, dnia 22 lutego 2017 r. 

        

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na rozbudowę istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz 
przebudowę i nadbudowę przedmiotowego budynku, z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące 
w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

I. 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, zamawiający Powiat Nowosądecki 
z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia: 
 

1. Złożonych ofert: 3 
 

2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: 
 

 oferta nr 2 – GRAND Andrzej Grygiel 
 z siedzibą 33-322 Korzenna 91 

Cena wybranej oferty:  8 153 587,20 zł  
Gwarancja jakości i rękojmia:  9 lat 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy 

 

II. Uzasadnienie wyboru: 
 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto 60%, gwarancja 
jakości i rękojmia 16 % oraz termin wykonania zamówienia 24 %. Jest to oferta najkorzystniejsza 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniająca wszystkie wymogi 
Zamawiającego. 

 

III. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, a także ceny ofert i punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto 

Liczba pkt 
w kryterium 

cena ofertowa 
brutto 
60 pkt 

 
Gwarancja 

jakości 
i rękojmia 

Liczba pkt 
w kryterium 
gwarancja 

jakości 
i rękojmia 

16 pkt 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Liczba pkt 
w kryterium 

termin 
wykonania 

zamówienia 
24 pkt 

 
RAZEM  
LICZBA 

PUNKTÓW 

  

1 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

I TRANSPORTOWYCH „CECHINI” 
Stanisław i Józef Cechini Sp. J. 

ul. Pułaskiego 29 
33-380 Krynica-Zdrój 
cechini@cechini.pl 

8 924 614,77 zł 54,82 pkt 9 lat 16 pkt 12 miesięcy 24 pkt 94,82 pkt 

2 
GRAND Andrzej Grygiel 

33-322 Korzenna 91 
biuro@grand200.pl 

8 153 587,20 zł 60 pkt 9 lat 16 pkt 12 miesięcy 24 pkt 100 pkt 

3 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe 

„BUDMEX” Sp. z o. o. 
ul. Magazynowa 2 
33-300 Nowy Sącz 
biuro@budmex.pl 

8 177 800,68 zł nie dotyczy 9 lat nie dotyczy 12 miesięcy nie dotyczy nie dotyczy 

 

IV. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5 i 6  ustawy zamawiający informuje, że nie ustanowił i nie dopuścił 
dynamicznego systemu zakupów. 

 

       Pełnomocnik Zarządu Powiatu Nowosądeckiego  
ds. Zamówień Publicznych  

Beata Zięcina-Kasieczka 
  
1. Strona internetowa  
2. a/a  


