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Nasz znak: ZP.271.2.18.2022.KK       Brzesko, dn. 04.08.2022 r.  

 

INFORMACJA 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający - Gmina Brzesko informuje, 

że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski cmentarza z I wojny 

światowej nr 273 w Szczepanowie” wybrano ofertę Wykonawcy DES HENRYK 

DOWGIER, ANNA DOWGIER SP.K., ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków. 

 

                                                   Uzasadnienie 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w specyfikacji warunków zamówienia tj. cena (60%) oraz okres gwarancji (40%). Wybrany 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu jak 

również uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium wyboru ofert.   

 

Na realizację przedmiotowego zamówienia złożono 4 oferty, którym komisja przetargowa 

przyznała następującą ilość punktów: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Przyznana liczba 

punktów w 

kryterium cena 

60% 

Przyznana 

liczba punktów 

w kryterium 

gwarancja 40% 

Łączna liczba 

punktów 

1  Pracownia Kamieniarska Konserwacji 

Kamienia „ARKAM” Adam Rybak                  

ul. Półłanki 84                                                       

30-740 Kraków 

50,88 40,00 90,88 

2  Pracownia Konserwacji Zabytków             

i Dzieł Sztuki Antoni Kałużny                           

ul. Worcella 10/14                                               

31-154 Kraków  

48,00 40,00 88,00 

3  DES HENRYK DOWGIER, ANNA 

DOWGIER SP.K.                                          

ul. Kronikarza Galla 5/1                                        

30-053 Kraków 

60,00 40,00 100,00 
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4  Katanga Grzegorz Kwapisiewicz                            

Sp. z o.o.                                                            

Złotoglin 128                                                        

27-215 Parszów 

38,75 40,00 78,75 

 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta minimum 

po 5 dniach od dnia przesłania niniejszego ogłoszenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Zamawiający informuje, że Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

 interes  w  uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

 naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 

 prawnej określone w dziale IX ustawy PZP. 

 

             

Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                Z - ca BURMISTRZA  

     (-) Grzegorz Brach 
 

 

 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1  x strona internetowa prowadzonego postępowania 

1  x a/a 

 

 

 

 


