
 

 

Iława, dnia 12.05.2022r. 

Zamawiający:  

Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zarząd Gospodarki Lokalami Sp. z o.o. 

     Adres: 14-200 Iława ul. Jagiellończyka 16 

     Telefon: 89 648 45 35, Fax: 89 648 45 35 

     Strona internetowa: www.itbs-ilawa.pl 

     e-mail: itbs.ilawa@pro.onet.pl 

     NIP 744 15 04 621 

 

Dotyczy: postępowania znak: 6/PN-1/21 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym zgodnie 

z art.275 pkt 2 ustawy Pzp pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części 

niskiej budynku”. 

 

Ogłoszenie / Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 11 września 2019r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1129.) informuje, że w dniu 12.05.2022r. dokonano rozstrzygnięcia 

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A 

w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku” prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 

0 ofert. 

 

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej: oferty nr 1 złożonej przez AKROTERION BIS Pracownie konserwacji 

dzieł sztuki, Małgorzata Feiertag – Baran, ul. Tysiąclecia 10/11, 87-200 Wąbrzeźno. Oferta nr 1 zawiera cenę ryczałtową brutto: 

325 458,65 złotych brutto, oferowany okres przedłużenia gwarancji w stosunku do minimalnego: 36 miesięcy. Oferta nr 1 uzyskała 

najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Komisję Przetargową na podstawie przyjętych 

w SWZ kryteriów zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust 2 ustawy Pzp na realizację 

zadania pn „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 2A w Iławie wraz z rozbiórką części niskiej budynku”. 

Oferta w kryterium cena (60%) - uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji (40%)  - 40,00 pkt. Łącznie we wszystkich 

kryteriach: 100,00 pkt. 
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RAZEM 

1 

AKROROTERION BIS Pracownie 

konserwacji dzieł sztuki Małgorzata 

Feiertag – Baran, ul. Tysiąclecia 10/11, 

87-200 Wąbrzeźno 

325 458,65 36 miesięcy 60,00 40,00 100,00 

2 

Przedsiębiorstwo Budowlano – 

Montażowe LUBTECH Sp. z o. o., ul. 

Fijewo 50A, 14-260 Lubawa 

651 000,00 24 miesiące 30,00 40,00 70,00 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta, zgodnie z art. 308 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 

zamówień publicznych, uwzględnieniem art. 577  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym zamawiający 

wyznacza termin podpisania umowy na dzień 18.05.2022r.  

Pouczenie 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 513 ustawy Pzp Wykonawcom przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego 

wniesienia.  

 

  


