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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty doty czącej post ępowania na „Remont sali 
konferencyjnej w budynku Czerwonego Ratusza w Szcze cinie”  
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) informujemy, Ŝe w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Remont sali konferencyjnej w budynku Czerwonego Ratusza w 
Szczecinie” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złoŜono 2 oferty. 
 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złoŜonych ofert nie podlegających odrzuceniu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował 
się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację 
zamówienia. 
 
Wykaz, ocena i porównanie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres firmy Streszczenie spełnienia 
warunków udziału w 

post ępowaniu i oceny 
ofert  

Cena brutto za 
realizacj ę 

zamówienia 

Kolejno ść ofert 
wg kryterium 

ceny za realizacj ę 
zamówienia  

1. Kompleksowe Usługi 
Budowlane „ABC” Jan 
Szymański 
ul. Berlinga 4/8 
71-083 Szczecin 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 
postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

407 946,31 zł I w kolejności 

2.  Konsart Spółka z o. o. 
al.Wojska Polskiego 162/1 
71-335 Szczecin 

Wykonawca spełnia 
warunki udziału w 
postępowaniu, oferta 
nie podlega odrzuceniu 

435 454,99 zł II w kolejności 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iŜ oferta nr 1 firmy Kompleksowe Usługi Budowlane „ABC” Jan Szymański 
ul. Berlinga 4/8,71-083 Szczecin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie 
oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji 
kryterium wyboru. Firma Kompleksowe Usługi Budowlane „ABC” Jan Szymański za 
realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniŜszą cenę 407 946,31 zł, co jest 
równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100). 
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