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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/TW – 15/2021 w trybie 

podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na 

termomodernizacji hali G35 oraz wymianie nawierzchni na placu 

manewrowym przed budynkiem G35 wraz z odwodnieniem – część nr 1.   

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych na podstawie 

art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019) informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie robót 

budowlanych polegających na termomodernizacji hali G35 oraz wymianie 

nawierzchni na placu manewrowym przed budynkiem G35 wraz z 

odwodnieniem - część  nr 1, została wybrana oferta złożona przez: 

 

„TOKBUD” Tomasz Karaś, 

ul. Piłsudskiego 42, 24 – 040 Świdnik 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta 

nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w 

specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert. Biorąc pod uwagę 

kryteria oceny ofert (cena – 90%, okres gwarancji – 10%), oferta otrzymała 

największą liczbę punktów, przedstawiając zarazem najniższą cenę za 

wykonanie przedmiotu zamówienia.   

 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert. 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium:    

cena 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

1. 

Przedsiębiorstwo Remontowo – 

Budowlane „TERMOCHEM” Sp. z o.o. 

ul. Ignacego Mościckiego 16, 24 – 110 

Puławy 

84,81 pkt. 10 pkt  

2. „TOKBUD” Tomasz Karaś, 

 ul. Piłsudskiego 42, 24 – 040 Świdnik  
90,00 pkt.  10 pkt  
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 

ust. 3, pkt. 2. ustawy – prawo zamówień publicznych.  

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Na powyższą czynność służą środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy 
prawo zamówień publicznych. 
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