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INFORMACJA O WYBOME OFERTY NAJKOMYSTN|EJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną pn,,,Centrum Nieelitarnej
Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia".

l. lnformacja o wyborze najkorzystniejszej ofeńy

Zamawiający informuje o wyborze najkozystniejszej ofeńy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną p.n.: ,,Gentrum Nieelitarnej
Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia" , złożonej przez Wykonawcę.

konsorcium firm:

Lider Konsorcjum:
PUCHAŁKA Sp. z o.o.
ul. Platynowa 4,
43-200 Pszczyna

Pańner Konsorcjum:
S.A.C. GWARANT Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 103
43-190 Mikołów

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunkow udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw do
wykluczenia. Treśc ofeńy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofeńa jest
ważna i spełnia wszystkie wymagania ZamawiĄącego określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienie. Według przyjętych kryteriów oceny ofeń uzyskała nĄwyższą ilośc punktow.
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Il. Punktacj a przyznana ofeńom w każdym kryterium oceny ofeń i łączna punktacja.

Ponizej Zamawialący przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, któzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofeńom w kazdym kryterium
oceny ofeń i łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia na robotę budowlaną p.n.:

,,Centrum Nieelitarnej Sztuki MultimediaInej - Stara Warzelnia",
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Konsorcjum firm:

PUCHAŁKA Sp. z o.o.
ul. Platynowa 4,
43-200 Pszczyna - Lider
Konsorcjum

S.A.C. GWARANT Sp, z o,o,
ul, Pszczyńska 103
43-190 Mikołów - Pańner
Konsorcjum
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