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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.  
    

Wykonanie remontu budynku produkcyjnego  B-2 górna hala ( zaginarki ) część 

elektryczna  na terenie  Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 

 32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29” 
 

Zaproszenia do złożenia ofert skierowano do 3 oferentów, 
informację o rozpoczęciu procedury postępowania była 

zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń 
Zamawiającego  

 
Na podstawie § 5 ust. 3b  pkt. 2 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 ( wpłynęły 3 oferty ) wybrano ofertę  Nr 3 jako 
najkorzystniejszą   złożoną przez   Wykonawcę: 

 

Usługi Remontowo-Budowlane Marek Gadzina                            
32-700 Bochnia, ul. Rydla 61 

Oferta  uzyskała  :  100,00 punktów 
Uzasadnienie wyboru: 
1. Oferta wymienionej firmy została wybrana zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  
2. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą cenę i    

 uzyskał łącznie 100 pkt. w kryterium: cena – 90pkt, termin realizacji zamówienia – 10pkt, które były   
 określone w Warunkach Zamówienia. 

3. Oferta Nr 2 złożona przez Oferenta: Asekuracje – Systemy Zabezpieczeń Elektronicznych 
       Daniel Stępnik Witków ul. Stara Wieś 48a 26-010 Bodzentyn jest ważna, nie podlega odrzuceniu  

 i uzyskała 99,39 pkt.  
4. Oferta Nr 1 złożona przez Oferenta: REMONT-BUD Maciej Bajda 32-700 Bochnia, ul. Strzelecka 47b  

została odrzucona na podstawie § 18 ust. 1 pkt. a) Regulaminu – treść oferty nie odpowiada treści 
Warunków Zamówienia. 
Uzasadnienie: do oferty nie dołączono Załącznika Nr 1 do WZ – Formularz Ofertowy, tym samym 
nie jest możliwe określenie terminu wykonania zamówienia oraz innych wymaganych zobowiązań 
oferenta. Brak któregokolwiek z załączników   wymienionych  w ust. 8 Warunków Zamówienia 
powoduje odrzucenie oferty. 

5.  Na podstawie § 24 ust. 2  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane    
  obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni Wykonawcom   
  uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Kierownika   
  Zamawiającego. Sprzeciw przysługuje przy postępowaniach o wartości powyżej 30 000 euro. 

6. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 5 dni licząc od dnia następnego 
przekazania informacji o rozstrzygnięciu postępowania. 

 
Bochnia, dnia 15 marca  2018r.              

                                                                                  Prezes Zarządu Spółki: 
                                                                                            Bogumił STĘPLEWSKI 

 
 
                                                          


