
oznaczenie sprawy 16/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.                                     internet + tablica ogłoszeń   

                   

                                                                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  na zadanie pn.  
    

dostawa RUR  MIEDZIANYCH   
dla 

Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.   
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29. 

 

Zamówienie było ogłoszone  
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego  
 

Na podstawie § 5 ust. 3b  pkt. 5 a i b Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i 
roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.      

 Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni informuje, że w  
przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę  Nr 2 jako najkorzystniejszą   złożoną przez   
Wykonawcę: 

 

KBH AKORD Hernas, Komorowski sp. j.  
31 – 589 Kraków, ul. Sikorki 21 

Oferta  uzyskała  :  100,00 punktów 
 

Oferta Nr 2 złożona przez PHU  GOMAR -  STAL  ul. Krzyżanowicka 44B  32 -  700 Bochnia  
uzyskała 94,38 pkt. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta wybranej  została zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą cenę, uzyskał 
łącznie 100 pkt. w kryterium: cena oraz w terminie realizacji zamówionej partii, które były określone w 
Warunkach Zamówienia. 
 

1. Oferta wymienionej firmy została wybrana na podstawie § 5 ust. 3b Regulaminu udzielania zamówień 
na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA 
Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29.  

2. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą cenę, 
uzyskał łącznie 100 pkt. w kryteriach: (cena – 90 pkt., termin realizacji zamówionej partii – 10 pkt ),  
które były określone w Warunkach Zamówienia. 

3. Na podstawie pkt. 10 Decyzji Nr 16/ZPDCEBEA/2018 z dnia 13 listopada 2018r. Prezesa Spółki 
umowa zostanie podpisana w dniu 30 listopada 2018 r.  

4. Ponieważ nie zachodzą okoliczności określone w § 24 – Środki ochrony prawnej Regulaminu 

udzielania zamówień,  Wykonawcom nie przysługuje wniesienie sprzeciwu.  

5. Sprzeciw przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczącej wykluczenia  sprzeciwiającego z 

postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenia oferty sprzeciwiającego. 

 
 
Bochnia, dnia 28 listopada  2018r.              

                                                                                        Prezes Spółki: 
 
                                                                                            Bogumił STĘPLEWSKI 

 
                                                 


