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Wszyscy Wykonawcy , którzy  
biorą udział w postępowaniu 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Szanowni Państwo. 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze 
prowadzonej na postawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych                        
( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze  zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację 
zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jesionowej nr 1 wraz                   
z budową instalacji fotowoltaicznej, kotłowni gazowej i regulacją instalacji centralnego ogrzewania.” 
 
Ogłoszenie nr 2021/ BZP 00121940/01 z dnia 21.07.2021 r.  

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Kadja Sp. z o.o.,  
42-400 Zawiercie ul. Pogorzelska 5. 
 
Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów według przyjętych  kryteriów, tj. Cena (60%),                      
zaoferowany okres rękojmi i gwarancji 20% i  czas reakcji serwisu gwarancyjnego 20%. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu określone  w SWZ, oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie z 
dn. 11.09.2019r.  Prawo zamówień publicznych i SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono  1 (jedną) ofertę, której ocenę 
punktową i streszczenie  przedstawia poniższa tabela: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Ilość pkt – 
kryterium 

Cena  

Ilość pkt – 
kryterium 

Zaoferowany 
okres rękojmi i 

gwarancji w 
miesiącach 

Ilość pkt – 
kryterium Czas 
reakcji serwisu 
gwarancyjnego 

Razem 

1 
KADJA Sp. z o.o., 42-400 
Zawiercie ul. Pogorzelska 5 

60,00 20,00 20,00 100,00 

 
Informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty   
 
Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie                      
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)               
- dział IX „Środki ochrony prawnej". 
 
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –  
http://www.bip.promed.lazy.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/    
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