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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, 
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawców, którzy złożyli oferty,  
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oznaczonego ZP/02/MZBM/19:  
 
1. Tryb i nazwa postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP pod nazwą:  

 
„Konserwacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z usuwaniem awarii 

oraz usuwanie awarii w ramach pogotowia technicznego w instalacjach: gazowych, 

wodociągowo – kanalizacyjnych i elektrycznych w nieruchomościach administrowanych 

i zarządzanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”. 

 
2. Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano: 
 

 
HUNGER-BUD Sp. z o.o.                 

ul. Markiefki 49, 40-213 Katowice 
 

 

 



 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta spełnia warunki ujęte w SIWZ oraz ustawie PZP, co zostało zweryfikowane przez 
Członków Komisji Przetargowej na podstawie dokumentów złożonych na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Biorąc 
pod uwagę ważne oferty, przedmiotowa oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, wyliczoną 
matematycznie zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ. 
 
3. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1 HUNGER-BUD Sp. z o.o. ul. Markiefki 49,  
40-213 Katowice 

 
4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom 

w kryterium oceny, tj. wg kryterium „Cena”, „Termin  zapłaty faktury liczony  
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego”: 
Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów  

1 HUNGER-BUD Sp. z o.o. 100 

 
 
5. Informacja o ofertach odrzuconych i wykonawcach wykluczonych: 
• zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 2 PZP z postępowania zostało odrzuconych 0 ofert, 
• zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 3 PZP z postępowania wykluczono 0 Wykonawców. 
 

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP umowa  
w sprawie zamówienia publicznego nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni  
od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

 
 
 

 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 
Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 
 


