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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

Dotyczy: : postępowania przetargowego na: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji 

pożaru” znak sprawy: 9/2019. 

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych  

w postępowaniu ofert Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.): 

 

I. Przedstawia poniżej nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 

w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację 
przyznaną ofertą według kryteriów ich oceny - cena oferty: 85,00 pkt; termin gwarancji 10,00 

pkt.; termin realizacji zamówienia: 5,00 pkt;  oraz łączną punktację: 

 
Oferta nr 1: 

INTERFACH s.c. 

Dariusz Magierek, Krzysztof Osowski 

Ul. Chorzowska 13A, 26-600 Radom  

 Cena ofertowa brutto: 227 550,00 zł 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy 

 Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące 

Łączna punktacja: 100,00 pkt. 

 

Oferta nr 2: 

DEKK Fire Solutions Sp.  z o.o. 

ul. Zielona 52, 05-500 Piaseczno  

 Cena ofertowa brutto: 395 000,00 zł 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy 

 Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące 

Łączna punktacja: 63,97 pkt. 
 

Oferta nr 3: 

SECOM Sebastian Gogół 

Osiedle4/28, 28-366 Małogoszcz 

 Cena ofertowa brutto: 243 540,00 zł 

 Termin gwarancji: 60 miesięcy 

 Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące 

Łączna punktacja: 94,42 pkt. 

 

 

 

 



II.   Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 16.1 SIWZ (cena oferty: 

85,00 pkt; termin gwarancji 10,00 pkt.; termin realizacji zamówienia: 5,00 pkt.) wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  
 

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez INTERFACH s.c. Dariusz Magierek, 

Krzysztof Osowski Ul. Chorzowska 13A, 26-600 Radom(cena ofertowa brutto: 227 550,00 zł; 

termin gwarancji: 60 miesięcy; termin realizacji zamówienia: 3 miesiące)  ponieważ  jest ofertą, 
która nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (307 500,00 

zł brutto), oraz nie podlega odrzuceniu  i w toku oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów 

(100,00 pkt. za wspomniane wyżej kryteria).     

 

 

 

   

Kierownik Zamawiającego 
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