
 

 
Zawiadomienie 

 o wyborze oferty 
 
 
1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Złotów,  77-400 Złotów,  ul. Leśna 7 
 
2. Informuję, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych: 

„Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – 
Orlik 2012 w miejscowości Blękwit gm. Złotów” 

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia 

mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano ofertę złoŜoną przez: 

PANORAMA II  Sp. z o.o. 
Ul. Słoneczna 73,  81-605 Gdynia 

 
3. Uzasadnienie wyboru:   
 Oferta uzyskała najwyŜszą ocenę w kryterium „cena” 
 
4. Informacja o wykonawcach, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny ofert. 
1. PANORAMA II Spółka z o.o. 
Ul. Słoneczna 73,  81-605 Gdynia    – ocena w kryterium „cena” – 10,00 pkt 
     Ogółem – 10,00 pkt 
 
2. GARDENIA Sport Spółka z o.o. 
Ul. Kłobucka 13,  02-699 Warszawa – ocena w kryterium „cena” – 6,81 pkt 
     Ogółem – 6,81 pkt 
 
3. Firma KASZUB  Dariusz Kaszuba 
Ul. Kolejowa 4,  83-307 Kiełpino – ocena w kryterium „cena” – 9,77 pkt 
     Ogółem – 9,77 pkt 
 
4. Przedsiębiorstwo Budowlane „THERBAUM” 
Jacek Grabowski i wspólnik  spółka jawna Ul. Walki Młodych 78a,  64-920 Piła 
 – ocena w kryterium „cena” – 8,44 pkt 
     Ogółem – 8,44 pkt 
 



5. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z 
uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

Konsorcjum JEDYNKA-MAXISTAR-ERGO 
Uścikówiec 4,   64-600 Oborniki 

W prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego postępowaniu, zamawiający 
zaprosił do złoŜenia oferty konsorcjum w skład którego wchodzili wykonawcy: 
Maxi Star spółka z o.o., PUHP MAXI-STAR Konstruktor ZPChr. Tomasz 
Kaczmarek oraz ERGO Agnieszka Świerczyk. Wykonawcy złoŜyli wymagane 
dokumenty i oświadczenia na podstawie których zostali dopuszczeni do 
postępowania i zostali zaproszeni do złoŜenia oferty.  
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie ofertę złoŜyło konsorcjum w 
skład którego oprócz wyŜej wymienionych wykonawców wchodzi równieŜ 
Jedynka Budownictwo Spółka z o.o. Wykonawca ten nie złoŜył wymaganych 
dokumentów i oświadczeń dopuszczających do postępowania i w związku z tym 
nie był zaproszony do złoŜenia oferty. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę, zamawiający uznał, Ŝe oferta została złoŜona przez 
wykonawcę niezaproszonego do składania ofert i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 
5 postanowił ofertę odrzucić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


