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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-4/15 „Częściową wymianę okien drewnianych wraz  

z obróbkami w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały 

Chrobrego 1-2 

 

Akademia Morska w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  z późniejszymi  zmianami ( p.z.p), 

zawiadamia o: 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych zadań, podając nazwę (firmę), 

siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

Ad. 1)   

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę: nr 3 – Okna –Kołodziejczyk Janusz 

Kołodziejczyk, z siedzibą 34-451 Tylmanowa Oś. Mastalerze 33F ,  z ceną ofertową brutto: 

52 074,28  zł i terminem gwarancji:  72 miesiące, która w kryteriach oceny ofert: cena 95 %, 

gwarancja 5 %  uzyskała największą liczbę punktów 100.  

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty Poniżej przedstawiamy 

tabelę zawierającą wykaz Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert z punktacją 

przyznaną w kryteriach jakimi były cena i gwarancja. 

 

Numer 
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w zł  
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Gwaran
cja w 

miesiąc
ach 

Liczba 
punktów wg 
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Łączna 
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3 

Okna –Kołodziejczyk  

Janusz Kołodziejczyk 

34-451 Tylmanowa 

 Oś. Mastalerze 33F 

 

52 074,28 95,00 72 5 100 

2 

Zakład Ogólnobudowlany-  

Stolarstwo Eksport Import 

 Dariusz Nowak 

64-100 Leszno  

ul. Mielżyńskich 12 

 

69 884,06 70,79 72 5 75,79 



 
 

4 

Bolesław Dąbrowski Mazur  

Kolor Zakład Produkcyjny  

12-120 Dźwierzuty,  Miętkie 58 

 

81 930,88 60,38 72 5 65,38 

1 

Jarosław Kozłowski  

MAISON Polska  

63-708 Rozdrażew,   

Dąbrowa 69 

 

81 623,71 60,61 60 0 60,61 

 
 

Ad. 2) Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  

w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a p.z.p. nastąpi niezwłocznie. 

O terminie podpisania umowy wygrywający Wykonawca zostanie powiadomiony 

telefonicznie. 
 


