
Siedlce, 02 czerwca  2015 r.

DPS-AG.252.1.2015

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej 

Zgodnie z art. 91 ust. 1  Ustawy prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 z późn. zm.) w dniu 02 czerwca  2015 r. w „Domu nad stawami” DPS w Siedlcach 
zebrała  się  na  posiedzeniu  Komisja  Przetargowa  powołana  Zarządzeniem  Dyrektora  nr 
14/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w celu wyboru najkorzystniejszej  oferty na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ w przetargu nieograniczonym na  „Remont dachu 
budynku DPS część  „A” i  „B” przy ul. Poniatowskiego 32 w Siedlcach. Nazwa i kod CPV 
określony  we  Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  45260000-7  Roboty  w  zakresie 
wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Komisja w składzie:

1. Sławomir Piotrowski - przewodniczący

2. Maria Wierzejska – zastępca przewodniczącego

3. Anna Skólimowska – sekretarz

4. Jan Biardzki – członek komisji

5. Mirosław Burta – członek (pełnomocnik ds. technicznych)

6. Piotr Łyczewski – członek komisji 

Zamawiający przeznaczył na realizację robót budowlanych kwotę 350 000, 00 zł. (trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych zero/100). Ogółem wartość kosztorysowa 349 398,72 zł. (trzysta 
czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa/100).

Oferty złożyło 3 (trzech) Wykonawców.

1.Z.O.I.B. „POL-BUD” Paweł Przybyszewski,  07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23, tel. 
694-275-257, NIP 824-21-64, REGON  142446102 . 

na  ogólną  wartość  brutto  274 476,45 zł. (dwieście  siedemdziesiąt  cztery  tysiące  czterysta 
siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć/100).

Okres gwarancji – 10 (dziesięć) lat.

Oferta złożona zgodnie z Ustawą Pzp art. 22 ust.1, art. 24 ust. 1 oraz SIWZ podaną przez 
Zamawiającego.



2. Zakład Elektrotechniczny ZELTECH, Stanisław Przesmycki, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 
139, NIP 821-001-07-82, REGON 710044723, TEL. 25 63 268 94, fax 25 63 306 70, kom. 
604 904 905, www.zeltech.  com.pl  , biuro@zeltech.com.pl

na  ogólną  wartość  brutto  388 260,  00  zł. (trzysta  osiemdziesiąt  osiem  tysięcy  dwieście 
sześćdziesiąt złotych zero/100).

Okres gwarancji – 10 (dziesięć) lat.

Kwota  podana  przez  Wykonawcę  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  przeznaczył  na 
sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Oferta została odrzucona.

3  „Margalo”  NIP  823-102-54-58  PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO-USŁUGOWE, 
Robert Kurpiewski. Żanecin,  ul. Ks. Popiełuszki 16 c, 08-300 Sokołów Podlaski, REGON 
712373514

na ogólną  wartość  brutto  377 717,30 zł. (trzysta  siedemdziesiąt  siedem tysięcy  siedemset 
siedemnaście złotych trzydzieści/100).

Okres gwarancji 5 (pięć) lat.

Kwota  podana  przez  Wykonawcę  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  przeznaczył  na 
sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Oferta została odrzucona.

Zgodnie z art. 91.ust.1 pkt 2 oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w  SIWZ 
rozdz. 11 pkt 11.1 wybrano ofertę najkorzystniejsza dla Zamawiającego tj.  Z.O.I.B. „POL-
BUD” Paweł Przybyszewski, 07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 6/23, tel. 694-275-257, NIP 
824-21-64, REGON  142446102 . 

na  ogólną  wartość  brutto  274 476,45 zł. (dwieście  siedemdziesiąt  cztery  tysiące  czterysta 
siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć/100).

Okres gwarancji – 10 (dziesięć) lat

Ocena wybranej oferty:

C - ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty – 8,0 pkt = 80%

G – ilość punktów w kryterium udzielonej gwarancji – 2,0 pkt = 20%

P – suma końcowa punktów złożonej oferty – 10 pkt = 100%

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego 
w siedzibie Zamawiającego: „Dom nad stawami” Dom Pomocy Społecznej  w Siedlcach ul. 
Poniatowskiego 32   przed upływem terminu związania ofertą tj. do dnia 29 czerwca 2015 r.
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mailto:biuro@zeltech.com.pl



