
Warszawa, 06.03.2018 
PEMES GACA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 
Ul. Mańkowska 64,  
03-289 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
(dot. zapytania ofertowego SIWZ z dnia 09.02.2018, na: 

„Budowa budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą” na dz. Nr ewidencyjny 
331/218 z obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin. 

Wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego z dnia 09.02.2018, upublicznionego w dniu 09.02.2018, 
dot.: „Budowa budynku biurowego z halą usługową z drogami i infrastrukturą” na dz. Nr ewidencyjny 331/218 z 
obrębu 000-3 Cegielnia w gminie Radzymin. zostały firmy, dla poszczególnych etapów (I, II, III): 

Etap I -  INOHURT Sp. z o.o., siedziba/adres: ul. Nowa nr 32, 88-100 Inowrocław, cena oferty: 591.000,00 zł 

Etap II -  WORK GROUP Sp. z o.o., siedziba/adres: Al. Krakowska 110/114 lok. 239, 02-256 Warszawa, cena oferty: 
2.891.860,00 zł 

Etap III - INOHURT Sp. z o.o. siedziba/adres: ul. Nowa nr 32, 88-100 Inowrocław, cena oferty: 483.326,07 zł 

Wykonawcy otrzymali najwyższą ilość punktów dla danego Etapu, oferując najniższą cenę netto, nie było różnic 
w pozostałych kryteriach. 

Lista wszystkich oferentów: 
1. WORK GROUP Sp z o.o., Al. Krakowska 110/114 lok. 239, 02-256 Warszawa
2. INOHURT Sp z o.o., ul. Nowa nr 32, 88-100 Inowrocław

Wszyscy oferenci spełnili warunki, jak i wymogi dokumentacji zawarte w SIWZ. Żadne oferty nie zostały 
odrzucone oraz żaden Oferent nie został wykluczony. 

Tabela zdobytych punktów przez poszczególnych oferentów kształtuje się następująco: 



Kryteria oceny wartość wyjściowa 
(najniższa lub 

najwyższa)

WORK GROUP
 Sp. z o.o.

PUNKTACJA

INOHURT 
Sp z o.o.

PUNKTACJA

Sposób punktacji

Cena - C
max pkt 73

591 000,00 zł 65,70 73,00

C=   (na jni ższa  cena  spośród ofert 
nieodrzuconych (netto)/cena 
(netto) badanej oferty) x 73 pkt = 
l i czba punktów

Gwarancja i rękojmia 
- G
max pkt 10

36 10,00 10,00

R= (termin gwarancji oferty 
badanej/najdłuższy termin 
gwarancji) x 10 pkt = l iczba 
punktów

Termin realizacji - R
max pkt 10

26 10,00 10,00

R= (najkrótszy termin 
realizacji/termin real izacji  oferty 
badanej) x 10 pkt = l iczba 
punktów. Jako dzień początkowy 
do obliczeń przyjmuje się datę 
sporządzenia protokołu z wyboru 
ofert, czyli 06.03.2018

Termin płatności - T
max pkt 7

nd 0,00 0,00
0 pkt- 14 dni ; 3 pkt - 21 dni.; 7 
pkt. - 30 dni

SUMA (C+G+R+T) : 85,70 93,00

Cena - C
max pkt 73

2 891 860,00 zł 73,00 70,22

C=   (na jni ższa  cena  spośród ofert 
nieodrzuconych (netto)/cena 
(netto) badanej oferty) x 73 pkt = 
l i czba punktów

Gwarancja i rękojmia 
- G
max pkt 10

36 10,00 10,00

R= (termin gwarancji oferty 
badanej/najdłuższy termin 
gwarancji) x 10 pkt = l iczba 
punktów

Termin realizacji - R
max pkt 10

148 10,00 10,00

R= (najkrótszy termin 
realizacji/termin real izacji  oferty 
badanej) x 10 pkt = l iczba 
punktów. Jako dzień początkowy 
do obliczeń przyjmuje się datę 
sporządzenia protokołu z wyboru 
ofert, czyli 06.03.2018

Termin płatności - T
max pkt 7

nd 0,00 0,00
0 pkt- 14 dni ; 3 pkt - 21 dni.; 7 
pkt. - 30 dni

SUMA (C+G+R+T) : 93,00 90,22

Cena - C
max pkt 73

483 326,07 zł 65,65 73,00

C=   (na jni ższa  cena  spośród ofert 
nieodrzuconych (netto)/cena 
(netto) badanej oferty) x 73 pkt = 
l i czba punktów

Gwarancja i rękojmia 
- G
max pkt 10

36 10,00 10,00

R= (termin gwarancji oferty 
badanej/najdłuższy termin 
gwarancji) x 10 pkt = l iczba 
punktów

Termin realizacji - R
max pkt 10

148 10,00 10,00

R= (najkrótszy termin 
realizacji/termin real izacji  oferty 
badanej) x 10 pkt = l iczba 
punktów. Jako dzień początkowy 
do obliczeń przyjmuje się datę 
sporządzenia protokołu z wyboru 
ofert, czyli 06.03.2018

Termin płatności - T
max pkt 7

nd 0,00 0,00
0 pkt- 14 dni ; 3 pkt - 21 dni.; 7 
pkt. - 30 dni

SUMA (C+G+R+T) : 85,65 93,00

ETAP II

ETAP III

ETAP I



Wybrany Wykonawca, powinien stawić się na podpisanie umowy w ciągu 7 dni od daty dostarczenia 
niniejszego zawiadomienia. Konkretna data podpisania umowy zostanie wyznaczona po wcześniejszych 
uzgodnieniach obu stron. 

Na indywidualne prośby oferentów udostępniony może być szczegółowy protokół z wyboru ofert. 

 Z poważaniem, 

 …………………………………………………… 
 Marcin Ogonowski 


