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Informacja o wyborze  
najkorzystniejszej oferty. 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, ul. Wysocka 1b - zwany dalej zamawiającym, prowadzący w trybie przetargu 
nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
określonych jako ,,Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi  
- Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”: 
1. działając zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) (dalej: „ustawa 
Pzp”) - zawiadamia, że: 
1) w przedmiotowym postępowaniu wybrano, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena oraz termin gwarancji jakości), ofertę złożoną 
przez wykonawcę: 
Firma Handlowo-Usługowo-Instalacyjna 
„SIMBUD” Rafał Kaczmarek 
ul. J. Tuwima 8 
62-800 Kalisz, 
cena brutto oferty: 150.460,60 zł., 
termin gwarancji jakości: 60 miesięcy, 

2) w przedmiotowym postępowaniu, następujący wykonawcy złożyli oferty: 
a) oferta nr 1: TSG Usługi i Inwestycje Budowlane 

Tomasz Caliński i Grzegorz Jończak s.c. 
Kaliszkowice Ołobockie 125 
63-510 Mikstat, 

b) oferta nr 2: Firma Handlowo-Usługowo-Instalacyjna 
„SIMBUD” Rafał Kaczmarek 
ul. J. Tuwima 8 
62-800 Kalisz, 

c) oferta nr 3: WKJ Usługi Specjalistyczne 
Karolina Jankowska 
ul. Kochanowskiego 6 
62-800 Kalisz, 

d) oferta nr 4: Kmieć Małgorzata 
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH 
ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 36 
63-400 Ostraw Wielkopolski, 

3) w przedmiotowym postępowaniu, złożonym ofertom przyznano następującą punktację (tabela): 
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Tabela nr 1 - Punktacja 

Numer 
oferty. 

Kryteria oceny ofert
Łączna punktacja 

cena termin gwarancji jakości
1 45,0753 40,0000 85,0753 
2 60,0000 40,0000 100,0000 
4 52,1107 40,0000 92,1107 

2. działając zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - zawiadamia, 
że w przedmiotowym postępowaniu, oferta złożona przez wykonawcę: 
WKJ Usługi Specjalistyczne 
Karolina Jankowska 
ul. Kochanowskiego 6  
62-800 Kalisz, 
podlega odrzuceniu zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 89 ust. 7a oraz art. 90 ust. 3 ustawy 
Pzp, 

UZASADNIENIE 
Oferta złożona przez wykonawcę podlega odrzuceniu: 
1. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 89 ust. 7a ustawy Pzp, gdyż wykonawca ten, 

w odpowiedzi na wniosek zamawiającego, zawarty w skierowanym do niego piśmie z dnia 17 lipca 
2019 r., znak: 260000/271/08-85/2019-ZAP, nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, 

2. zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż wykonawca ten, w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego pismem z dnia 8 lipca 2019 r., znak: 260000/271/08-76/2019 
-ZAP, czyli w terminie do dnia 15 lipca 2019 r., przy uwzględnieniu uregulowania zawartego w § 14 
ust. 2 ustawy Pzp, nie udzielił wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny, o których przedstawienie zamawiający wystąpił, zgodnie z uregulowaniem 
zawartym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

 



 

 


