
 

           Radom, dnia 19.06.2020 r. 
ZP.26.32.PN/001/05/20.2020 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚĆ I 

 I  CZĘŚCI  II  ZAMÓWIENIA 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w dniu 20.05.2020r.: 
• w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.uzp.gov.pl pod numerem 

541864-N - 2020 
• na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.mzlradom.pl   
• na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego ul. Garbarska 55/57, 26–600 Radom 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.” „Usługi konserwacji                  
i usuwania awarii  w zakresie robót elektrycznych oraz sanitarnych w zasobie 

stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia. Znak sprawy PN/001/05/20 (część I).  
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zawiadamiamy, iż jako najkorzystniejszą w oparciu  
o przyjęte kryteria ceny (60%), czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (40%), uznano 
ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 
 

Firma Handlowo-Usługowa GAMA 
 Dariusz Grzegorzewski 

 ul. Sycyńska 29B/1 
26-600 Radom 

 
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 
 
Lista Wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu (Część I) oferty, wraz                 
z punktacją przyznaną ofertom  w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert 
oraz  łączną punktacją: 
 
 

 
Nazwa oraz adres Wykonawcy 

 
Liczba punktów w 

kryterium Cena  
 

Liczba punktów                
w kryterium czasu 

reakcji od momentu 
zgłoszenia awarii 

 
Łączna liczba  pkt 

Firma Handlowo-Usługowa 
GAMA  

Dariusz Grzegorzewski 
ul. Sycyńska 29B/1 

26-600 Radom 

 

60 pkt 
 

40 pkt 
 
 

 
100,00 pkt 

 

http://www.uzp.gov.pl/


 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.” „Usługi konserwacji               
i usuwania awarii  w zakresie robót elektrycznych oraz sanitarnych w zasobie 

stanowiącym własność Gminy Miasta Radomia. Znak sprawy PN/001/05/20 (część II).  
 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zawiadamiamy, iż jako najkorzystniejszą w oparciu  o 
przyjęte kryteria ceny (60%), czasu reakcji od momentu zgłoszenia awarii (40%), uznano ofertę 
złożoną przez następującego Wykonawcę: 
 
 

ADEEMIK  
Zygmunt Erbel 

 ul. Starowolska  11 A 
26-600 Radom 

 

 
Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. 
 
Lista Wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu (Część II) oferty, wraz              
z punktacją  przyznaną ofertom  w przyjętych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert 
oraz  łączną punktacją: 
 

 
Nazwa oraz adres Wykonawcy 

 
Liczba punktów w 

kryterium Cena  
 

Liczba punktów                
w kryterium czasu 

reakcji od momentu 
zgłoszenia awarii 

 
Łączna liczba  pkt 

Firma Handlowo-Usługowa 
GAMA  

Dariusz Grzegorzewski 
ul. Sycyńska 29B/1 

26-600 Radom 

 

39,98 pkt 
 

40 pkt 
 

79,98 pkt 

ADEEMIK  
Zygmunt Erbel 

 ul. Starowolska  11 A 
26-600 Radom 

 

 

60,00 pkt 
 

40 pkt 
 

 

 
100  pkt 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umów w sprawie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 
2) Ustawy Prawo zamówień publicznych nie wcześniej niż  w dniu 26.06.2020 r.  
 

 
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 

1. tablica ogłoszeń siedzibie Zamawiającego w Radomiu, ul. Garbarska 55/57, 26–600 Radom 
2. strona internetowa zamawiającego: http:// bip.mzlradom.pl 

 


