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Częstochowa, dnia 19,05.2014 r.  

 
MSZ.ZP/3411/08/2014. 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 
post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego o warto ści nie 
przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na roboty budowlane pn. Miejski Szpital Zespolony Modernizacja 
Oddziału Ginekologiczno – Poło żniczego Miejskiego Szpitala Zespolonego 
z siedzib ą w Częstochowie ogłoszonego w Biuletynie Zamówie ń Publicznych z dnia 
14.04.2014 r. pod numerem 125994 - 2014. 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) SP ZOZ Dyrekcja 
Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Częstochowie informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano 
najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiała następujące firma: 

 
PPHU „MAL –PLAST” s. c  
z siedzib ą przy ul. Legnickiej 61,  
42 – 200 Częstochowa.  
Cena oferty najkorzystniejszej  
netto:  197.577,40 zł.,  
brutto: 243.020,20 zł.  
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 

 
W w/w post ępowaniu zostały zło żone jeszcze oferta przez:  
 

1. Zakład Remontowo – Budowlano Instalatorski „Budo-Max” Spółka Jawna z siedzibą 
w Częstochowie przy Al. Wojska Polskiego 124 42- 207 Częstochowa. Ilość 
punktów przyznana ofercie – 98,15. 

2. Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ROMEX”  z siedzibą przy ul. Głównej 
12b w Zrębicach Pierwszych, 42 - 256 Olsztyn. Ilość punktów przyznana ofercie – 
79,55. 

3. Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „REM”  z siedzibą przy ul. Strażackiej 
86, 42 – 125 Łobodno. Ilość punktów przyznana ofercie – 84,44. 

4. Firma GOLD 2 z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 54 43- 265 Mizerów. Ilość punktów 
przyznana ofercie – 64,27. 

5. Firma Remontowo- Budowlana „Batorex”  z siedzibą przy ul. Broniewskiego 6  
42-160 Krzepice. Ilość punktów przyznana ofercie – 92,34. 

 
Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie 
z warunkami SIWZ, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 
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W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono 
żadnej z ofert. 

 

Podstawa prawna powiadomienia:  

Art. 92 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 

 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).  
 

 
 
 
 
ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 

 


