
 

 

 

 

 

Myślibórz, dnia 30.05.2012 r.  

BI.272.4.2012.MS 

 
Uczestnicy 
postępowania przetargowego  
/wszyscy/ 

 
 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 

Myśliborskiego, Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Dębnie – Budynek A wraz z wykonaniem 

cokołów na budynku B i biurowym”. 

 

INFORMACJA  

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zarząd Powiatu Myśliborskiego zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 ze. zm.) 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 

Myśliborskiego, Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Dębnie – Budynek A 

wraz z wykonaniem cokołów na budynku B i biurowym” oferty złożyli następujący 

Wykonawcy: 

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o. o, Rychnów 2 
74-320 Barlinek  

 
Oferta nr 2 – Thermbau Polska Sp. z o.o. ul. Walki Młodych 78A 

64-920 Piła 
 

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „ESBUD”  
Sp. z o.o. ul. Lipowa 6, 74-300 Myślibórz 

 
 

Oferta nr 4 -  „TADBUD” Zakład Ogólnobudowlany Józef Żybura; ul. Lotniskowa 8; 

Chwalęcice; 66-415 Kłodawa 

 

 



 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 91 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTE NR 4 tj „ TADBUD” Zakład 

Ogólnobudowlany Józef Żybura z siedzibą przy  ul. Lotniskowej 8; Chwalęcice; 

66-415 Kłodawa za cenę ofertową brutto 667.490,61 złotych. 

Na podstawie przyjętym kryterium oceny oferty, tj. 100% - cena, w/w oferta uzyskała 

100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.  

Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM 

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy. 

2.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki i zapytania 
o cenę, 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 

 

3.Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust.2  

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą 

elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 95 7473153 
lub e-mailem na adres:zamowienia@powiatmysliborski.pl  
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania 
faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

 


