
  
 

1 

 

 

Warszawa, dnia 4 marca 2016 r.  

 

 

Wykonawcy – uczestnicy 
przedmiotowego postępowania  

(sygnatura sprawy: 05/DE/Z/16) 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. roboty 
wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164/, zwaną dalej ustawą Pzp, informuje: 

 

1. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Wimaks Toczyłowski 

Dariusz, ul. Sadowa 47, 05-410 Józefów – lider konsorcjum; AGBUD Usługi Budowlane Agnieszka 
Hińcza, ul. Polna 15, Otwock Wielki, 05-480 Karczew – członek konsorcjum. 

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania 

oraz złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę 
punktów (100 punktów). 

 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

L.p. 

Nazwa (firma) 
Wykonawcy  

oraz siedziba albo  
adres Wykonawcy 

 

Cena brutto 

(punktacja w kryterium 
cena-90%) 

Okres 
gwarancji  

(punktacja w 
kryterium okres 
gwarancji-10%) 

Łączna punktacja 

1. 

Konsorcjum: Wimaks 

Toczyłowski Dariusz, ul. 
Sadowa 47, 05-410 

Józefów – lider konsorcjum; 
AGBUD Usługi 

Budowlane Agnieszka 

Hińcza, ul. Polna 15, 
Otwock Wielki, 05-480 

Karczew 

3 060 000,00 PLN 

(90 pkt) 

 

60 miesięcy 

(10 pkt) 

 

100 pkt 

2. 

Skanska S.A., ul. Gen. J. 

Zajączka 9, 01-518 
Warszawa 

4 304 451,78 PLN 

(63,98 pkt) 

60 miesięcy 

(10 pkt) 
73,98 pkt 
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2. o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a), po upływie którego umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

 

W związku z tym, że decyzja o wykluczeniu Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Innowacyjne ERGO Gardziej 

Ryszard uprawomocniła się w dniu 03.03.2016 r., Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 
lit. a) ustawy, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie po przesłaniu 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
 

 

 

3. 

Przedsiębiorstwo 

Innowacyjne ERGO 
Gardziej Ryszard, ul. 

Powązkowska 13B, 01-797 

Warszawa 

1 996 000,00 PLN 60 miesięcy 

Wykonawca 

wykluczony – 
prawomocna 

decyzja z dnia 

26.02.2016 r. 


