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 Wg rozdzielnika 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp,. pn.:  

„REMONT NIECKI BASENU Z WYMIANĄ FOLII BASENOWEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI 
OSIR PRZY ULICY POMORSKIEJ 61 W ZAWIERCIU”. 

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

Zamawiający działając na podstawie dyspozycji art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - zw. 
dalej ustawą Pzp – informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej 
przez: 

 
FORMAT MAREK AFTANAS 
ul. Wolności 142 
58-260 Bielawa 
 
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert 
przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):  
 

a) Cena ofertowa –  90 pkt 
b) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 10 pkt. 

 
jest zgodna z treścią SWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, 
o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja 
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 



Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt w 
kryterium cena 

ofertowa - 
90 pkt 

Liczba pkt w 
kryterium 

Okres gwarancji 
na przedmiot 
zamówienia – 

10 pkt 

Razem 

1. 

FORMAT MAREK AFTANAS 
Ul. Wolności 142 
58-260 Bielawa 
 

90,00 10,00 100,00 

 
Jednocześnie informuję, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
 
W celu ustalenia warunków zawarcia umowy proszę o kontakt z Panem Tadeuszem 
Piotrowski  nr telefonu: 608626130. 
 
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji - umowa może być zawarta (zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a 
ustawy Pzp), w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 
         

 Z poważaniem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
 
FORMAT MAREK AFTANAS 
ul. Wolności 142 
58-260 Bielawa 
e-mail: info@formatspa.pl  
 
A/a. 
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