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Z A W I A D O M I E N I E 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym bez 

negocjacji „Przebudowa (modernizacja) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 

Środkowej 16 w Warszawie, usytuowanego na działce nr ew. 7 z obrębu 4-13-05, księga 

wieczysta nr WA3M/00461395/2 w dzielnicy Praga Północ”, działając na podstawie art. 253 ust. 

1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 

poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyniku niniejszego postępowania. 

 

 

Wykaz złożonych ofert w niniejszym postępowaniu: 

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
Waga kryterium 

Cena - 60% 

Skrócenie okresu 

wykonania 

przedmiotu 

zamówienia- 28% 

Wydłużenie okresu 

gwarancji i 

rękojmi 

udzielonych na 

przedmiot 

zamówienia  - 12% 

Łączna liczba 

punktów 

1. 
Łaga Mieczysław Firma Ogólnobudowlana 

MISECO, Sosnowa 14, 05-532 Baniocha 
60,00 28,00 12,00 100,00 

3. 
MERX, ul. Jagiellońska 88, 15-066 

Warszawa 
43,93 28,00 12,00 83,93 

5. 
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe 

Izolbud Sp. z o.o., Dominikańska 9, 02-738 
52,96 28,00 12,00 92,96 

 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z 

przyjętymi kryteriami, jaką jest oferta Wykonawcy: 

 

Łaga Mieczysław Firma Ogólnobudowlana MISECO, Sosnowa 14, 05-532 Baniocha 

 

Zamawiający zawiadamia, iż umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. 

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 



 
 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 

określonych w art. 515 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Zamawiający zawiadamia, że z przedmiotowego postępowania zostały odrzucone następujące 

oferty: 

1. MABO Małgorzata Bober, Płocka, 09-200 Sierpc – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c, 

wykonawca n e złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

2. Wimaks Toczyłowski Dariusz, Sadowa 47, 05-410 Józefów– na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

1 lit. c, wykonawca n e złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

 

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Adam Janus 


