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WYKONAWCY  

 
INFORMACJA  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ) w następującym przedmiocie zamówienia pn.: 

„Posterunek Policji Kosów Lacki – adaptacja, modernizacja pomieszczeń” 
Nr sprawy  9/18 

 
 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejsza wybrana została: 
 
oferta oznaczona nr 1 złożona przez Wykonawcę: 
Akbud Sp. z o.o., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81/7.10 
Cena brutto: 163 815, 37 zł 
Okres gwarancji: 5 lat 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia :  
1) 40 lat 
2) 2 lata 
 

UZASADNIENIE WYBORU 
Oferta oznaczona nr 1 zawiera wszystkie wymagane dokumenty, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ.    
Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 punktów w trzech kryteriach oceny ofert tj. (ceny, okresu 
gwarancji, doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), cena oferty mieści się w kwocie, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
W  związku z powyższym zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą na podst. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp ofertę 
oznaczoną nr 1 złożoną przez Sp. z o.o., 02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 81/7.10 
 
 

BADANIE OFERT 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył  kwotę brutto:   164.974,00 zł. 
W terminie podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do dnia 12.03.2018r. do godz. 1100  
wpłynęła jedna oferta.  
 
Oferta oznaczona nr 1 
Akbud Sp. z o.o. 
02-001 Warszawa 
ul. Aleje Jerozolimskie 81/7.10 
Cena brutto: 163 815, 37 zł 
Okres gwarancji: 5 lat 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia :  
1) 40 lat 
2) 2 lata 
 

WYLICZENIE PUNKTACJI I WYBÓR OFERTY 
Oferty ocenione zostały przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 
Przy wyborze oferty Zamawiający  kierował  się następującym kryterium i jego znaczeniem: 



Cena - 60 % (60 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)    
Okres  gwarancji - 35 % (35 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)  
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 5% (5 pkt - maksymalna liczba punktów, która 
może być przyznana)  
 
1) Wyliczenie i przyznanie punktacji za zaproponowaną cenę na podstawie następującego wzoru:  
Pobliczana=(Xmin/Xobliczana) x 60  
gdzie :  
Pobliczana - punktacja ,którą należy wyznaczyć  
Xmin - najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert  
Xobliczana - wartość obliczanej oferty w danym kryterium 
Cena ofertowa brutto ma być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
P1=(163 815, 37zł  /163 815, 37zł ) x 60  
P1 = 60 pkt.  
 
2) Wyliczenie i przyznanie punktacji  za zaproponowany okres gwarancji na podstawie następującego wzoru: 
 
Pobliczana=(Xobliczana/Xmax) x 35 
gdzie :  
Pobliczana -   punktacja ,którą należy wyznaczyć 
Xmax- najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert 
Xobliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium 
 
Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 3 lata zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ, natomiast w 
przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za 
zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 5 lat.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest  udzielić 
Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lata i do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji przyjęte zostanie 3 lata. 
 
P1=(5/5) x 35 
P1= 35 pkt  
 
3) Wyliczenie i przyznanie punktacji za zaproponowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował  tj. 
co najmniej dwóch osób z uprawnieniami budowlanymi  w specjalności:  
– konstrukcyjno-budowlanej 
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji   i  urządzeń    elektrycznych   i  elektroenergetycznych 
 
w następujący sposób: 
do 1 lat   –    0 pkt                      
od 2 lat do  4  lat  –    1  pkt                    
od 5 lat do  7 lat   –    3 pkt                      
 od 8 lat do 10 lat  –    5 pkt  
 
Zamawiający zsumuje lata doświadczenia wskazanych przez Wykonawcę osób, następnie sumę podzieli   przez   
liczbę   wskazanych   w    tym   kryterium  osób  i   tę  liczbę  lat   przyjmie do wyliczenia   i   przyznania  ofercie   
punktacji   za  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji 
zamówienia. W przypadku ofert, w których liczba ta przekroczy 10 lat, do wyliczenia  
i przyznania ofercie punktacji za zaproponowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 
przyjęte zostanie 10 lat.  
 
40 + 2 = 42 
42\2=21  
 
 Liczba przyznanych przez Zamawiającego punktów za zaproponowane doświadczenie  osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował -  5 pkt.  
 
4) Zsumowanie punktacji za trzy  kryteria  i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.  



Pobliczana za cenę + Pobliczana za okres gwarancji + Pobliczana za  doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia = Liczba punktów przyznanych ofercie  
 60 pkt .+ 35 pkt. + 5 pkt. = 100 pkt.  
 
Ocena oferty: 

 
 
                            Z poważaniem 
                   KIEROWNIK 
        Sekcji Zamówień Publicznych 

  KWP z siedzibą w Radomiu 
     /-/ mgr Julita Dudzińska 
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Numer 
Oferty 

      Cena (brutto zł) Okres gwarancji Doświadczenie osób  
Łączna liczba 
punktów 

1 
163 815, 37 zł 
- 60 pkt. 

5 lat – 35 pkt. 21 lat – 5  pkt. 100  pkt. 


