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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
       Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 253 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych            
(Dz.U. z 2022 r poz.1710 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji 
pn.: „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” jako 
najkorzystniejsza  została wybrana oferta firmy: 
     
           P.U.H. NAWROT Sp. z o. o. 
           Budy 55 
           63-708  Rozdrażew 
                                                            za łączną cenę brutto :  5 404 157,51 zł                                                      
Uzasadnienie wyboru : 
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu a jego oferta 
uzyskała największą liczbę punktów wg kryteriów przyjętych w SWZ. 
Kwota jaką Wykonawca zaoferował w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Oferta Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów:  łącznie  100,00 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                     60,00 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
Punktacja pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu: 
 
1. PBH CEGIEŁKA Włodzimierz  Gościniak 
ul. Powstańców Wlkp. 58,   63-200  Wilkowyja 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną liczbę punktów:                         96,89 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                     56,89 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
2. WIL BUD  HUBERT KOWALSKI 
ul. Mickiewicza 8,  63-740 Kobylin 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną  liczbę punktów:                        92,55 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                     52,55 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
3. PBO  Ostrów Wlkp.  Sp. z o.o. 
ul. Staroprzygodzka  117,  63-400  Ostrów Wlkp. 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną liczbę punktów:                         91,82 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                     51,82 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
 
 



4. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o., Sp.k., 
ul. Przemysłowa 2,   63–200 Jarocin 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną liczbę punktów:                         86,98 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                     46,98 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
5. REVBUD   Spółka Akcyjna 
ul. Gdańska 4a,  87-100  Toruń 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną liczbę punktów:                         85,41 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                    45,41 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
6. Defero Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Wojska Polskiego 102 lok. 112,  98-200 Sieradz 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną  liczbę punktów:                       79,35 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                    39,35 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                             40,00 pkt 
 
7. LEPIKO  Sp. z o. o. 
ul. Skórzewska 19,  60-185 Poznań - Skórzewo 
Oferta Wykonawcy uzyskała łączną liczbę punktów:                        78,97 pkt 
- w kryterium cena brutto                                                                    38,97 pkt 
- w kryterium okres gwarancji                                                            40,00 pkt 
 
 
 
Podpisanie umowy nastąpi w terminach określonych w ustawie PZP. 
 
 
 

       Wójt  Gminy 

                                                                            /-/ Mariusz Dymarski 
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