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Wszyscy wykonawcy 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowania na Dostosowanie budynku I/ZUS w Jaworznie do przepisów ppoż.   

  
 Działając w imieniu Zamawiającego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu,  

w oparciu o art. 253 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.  

z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zawiadamiam że:  

1. Za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana  Oferta nr 3 złożona 

przez KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Waryńskiego 63, 43 -190 

Mikołów. Uzasadnienie wyboru – Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału  

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania a jego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w założonych kryteriach 

oceny ofert.  

  

2. Oferta nr 2 złożona przez INVEKO S.C. Rafał Gut, Marcin Gut z siedzibą przy  

ul. Floriańskiej 50, 32-590 Libiąż została odrzucona na podstawie zapisów art. 226 ust. 1 pkt. 

12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie 

wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Zamawiający pismem z dnia 18 maja 2021r, zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem  

o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 21.06.2021r. W dniu 19 maja 

2021r. Wykonawca nadesłał pismo z którego wynika, że nie wyraża zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.  

Mając powyższe na względzie Oferta Wykonawcy INVEKO S.C. Rafał Gut, Marcin Gut podlega 

odrzuceniu.  

 

 

Jednocześnie przedstawiam listę Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną im 

punktacją: 

1. Oferta nr 1 złożona przez INTER-NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy  

Al. Roździeńskiego 170: 

- cena brutto oferty: 48,14 pkt. 

- gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia: 8,00 pkt 

- skrócenie czasu realizacji prac: 20 pkt. 

- Łączna liczba uzyskanych punktów: 76,14 pkt. 

2. Oferta nr 2 złożona przez INVEKO S.C. Rafał Gut, Marcin Gut z siedzibą w Libiążu przy  

ul. Floriańskiej 50 – odrzucona. 
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3. Oferta nr 3 złożona przez KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy  

ul. Waryńskiego 63: 

- cena brutto oferty: 60,00 pkt. 

- gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia: 20,00 pkt 

- skrócenie czasu realizacji prac: 20 pkt. 

- Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt. 

 

 
 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres poczty elektronicznej: 
zap_sosnowiec@zus.pl                                                                

 
 
Dyrektor Oddziału           
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