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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia  na zadanie pn.  
    

dostawa  SZYB ZESPOLONYCH HARTOWANYCH 
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 § 9 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień na świadczenie usług oraz na 

dostawy wyrobów, produktów i materiałów 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 1 jako 
najkorzystniejszą   złożoną przez   Wykonawcę: 

AMK GLASS Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Mikołajczyka 59A  

Oferta  uzyskała  :  90,00 punktów 
 

Ponadto w postępowaniu uczestniczyli: 

Oferta Nr 2 -                            Zakład Szklarski BO-Glass Robert Kaczmarczyk 
                                 32-700 Bochnia, ul. Kowalska 15A, która uzyskała -  83,00 punktów 

Oferta Nr 3 -                      Euro-Car Glass s.c. 62-620 Babiak, Ozorzyn 19B 
                                                 która uzyskała -  67,75 punktów   
  
Uzasadnienie wyboru: 
 

W wymaganym terminie otrzymano trzy ważne oferty, niepodlegające odrzuceniu. 
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z obowiązującym Regulaminem.  
 

1. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował 
najkorzystniejszą cenę, uzyskał łącznie 90 pkt. w kryteriach: (cena – 90 pkt., termin realizacji 
zamówionej partii – 0 pkt ),  które były określone w Warunkach Zamówienia. 

2. Na podstawie § 9 ust. 12 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na świadczenie usług oraz na 
dostawy wyrobów, produktów i materiałów dostawy obowiązujący w Zakładzie Produkcji 
Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 umowa zostanie 
podpisana w dniu 17 maja  2021 r..  

3. Ponieważ nie zachodzą okoliczności określone w § 22 – Środki ochrony prawnej Regulaminu 
udzielania zamówień,  Wykonawcom nie przysługuje wniesienie sprzeciwu. 

4. Sprzeciw przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczącej wykluczenia  sprzeciwiającego z 
postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenia oferty sprzeciwiającego. 

 
Bochnia, dnia 12 maja 2021 r.              

                                                                                        Prezes Zarządu Spółki: 
 
 
                                                                                          Bogumił Stęplewski 


