
 

Miejska Biblioteka Publiczna                                           Zakopane, dnia 17 października 2013 

im. S. Żeromskiego w Zakopanem                                                

ul. Łukaszówki 4a 

34-500 Zakopane   

                                                                             

L.dz. MBP/29/2013                                                                        

 

                                                                                     W s z y s c y  

 

 

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie 

remontu pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, przy ul. 

Łukaszówki 4A w Zakopanem.                        

 

 Uprzejmie informuję, że zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 - 

tekst jednolity - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu 

pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, przy ul. Łukaszówki 4A 

w Zakopanem za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną  przez:  

      

 

Firma P.H.U. "TOMALA" Czesław Tomala 

ul. Wierch Głodowski 70 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

 

 

Cena oferty:  

Cena oferty netto  258 103,73 zł 

Cena oferty brutto  317 467,59 zł 

słownie: trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem 59/100 

 

 

Uzasadnienie: 

  

Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaką  zamawiający  przeznaczył  na realizację 

niniejszego zamówienia. Oferta jest najkorzystniejsza w stosunku do pozostałych trzech 

ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. 

   

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty.    

 

 

 



Streszczenie oceny i porównanie  złożonych ofert 

 

Nr 

oferty 
Wykonawca i cena  brutto oferty 

Ilość punktów w 

kryterium cena 

brutto – 100%  w 

skali 100 

punktowej 

1. Firma P.H.U."TOMALA" Czesław Tomala, ul. Wierch Głodowski 

70, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

cena oferty brutto:  317 467,59 zł 

100,00 

2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WRAAS Sp j.,  

ul. Krótka 2, 34-400 Nowy Targ 

cena oferty brutto:  394 000,06 zł 

80,58 

3. Firma Remontowo-Budowlana Kazimierz Zelek, ul. Smrekowa 6, 

34-500 Zakopane 

cena oferty brutto:  457 133,92 zł 

69,45 

4. Firma REM-BUD Stanisław Majerczyk, Stasikówka 71c,  

34-520 Poronin 

cena oferty brutto:  370 329,07 zł 

85,73 

 

 

                                                             Pouczenie 

 

             W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu)  tylko wobec czynności:  

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy,  

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.  

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych. 

 

 

 

                                                                     mgr Bożena Gąsienica 

                  Dyrektor Biblioteki 
 


