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ZP-2380-272-58/2933/2018      Katowice, dn. 11.10.2018 r. 
 
          egz. pojedynczy 
 

Wykonawcy - zgodnie z rozdzielnikiem 
umieszczono na stronie internetowej 
przeprowadzającego postępowanie 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 W oparciu o art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzający postępowanie 
w imieniu Zamawiającego, tj.: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia, że rozstrzygnięto 
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie modernizacji części pomieszczeń 
oraz infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby 
realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych”, 
w wyniku którego: 
 
1. wybrano ofertę 001 złożoną przez: Cegelec Sp. z o.o. ul. Zygmunta Krasińskiego 29 40-019 Katowice 

uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy jest ofertą ważną i została uznana za najkorzystniejszą 
w wyniku przeliczonej ilości punktów w ramach kryteriów wyboru 
określonych w SIWZ 

 
2. do niniejszego postępowania złożono jedną ofertę 

Informacje podawane na otwarciu Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
Wykonawcy Cena oferty brutto Okres gwarancji 

001 Cegelec Sp. z o.o. 
ul. Zygmunta Krasińskiego 29 
40-019 Katowice 

222 672,03 60 miesięcy tj. 24 miesięcy powyżej 
gwarancji minimalnej 

 
2. streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Cena oferty 
zł brutto 
60 % 

Ilość pkt Okres gwarancji 
40% 

Ilość pkt Razem pkt 

001 Cegelec Sp. z o.o. 
ul. Zygmunta Krasińskiego 29 
40-019 Katowice 

222 672,03 
zł brutto 

60,00 
pkt  

60 miesięcy, tj. 
24 miesiące 
powyżej 
gwarancji 
minimalnej 

40,00 pkt 100,00 pkt 

 
3. informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego 

Wykonawcy 
 
4. informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie odrzucono żadnej oferty. 
 
5. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1)a) ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta 

przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji droga elektroniczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
Egz. nr 1 - a/a,  Wykonawcy - e-mailem i pocztą, zamieszczono na stronie BIP KWP w Katowicach 


