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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w 

Strzelcach – wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w 

Strzelcach realizowanego w ramach projektu „Ochrona, promocja i rozwój 

dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji 

- część północna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V Ochrona 

środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  Działanie 5.3 Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i 

kultura (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod  nr 509155-

N-2019 z dnia 31.01.2019 r.),  
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Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) 

uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa 

kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w 

Strzelcach – wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym w Strzelcach” 

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez NZB Sp. z o.o. z siedzibą 

w Brzegu, ul. Makuszyńskiego 2/12, 49-300 Brzeg 

 

UZASADNIENIE 

 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Ochronę, 

promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego – Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach – wykonanie prac konserwatorskich w 

kościele parafialnym w Strzelcach” w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 Pzp. 

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się 

następującymi kryteriami oceny ofert: cena – 60%, wydłużenie gwarancji – 40 % i 

udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i Pzp 

oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta (gdzie wykluczono: 0 

ofert, odrzucono: 0 ofert) złożona przez: 

1. NZB Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ul. Makuszyńskiego 2/12, 49-300 Brzeg z ceną 

52 890,00 zł, wydłużeniem gwarancji o 24 miesiące oraz ogólną sumą punktów 

100,00, z tego: cena brutto – 60,00 pkt, wydłużenie gwarancji – 40,00 pkt; 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełniał warunki udziału w 

postępowaniu a Jego oferta była zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiadała treści 

SIWZ należało wybrać ofertę NZB Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ul. 

Makuszyńskiego 2/12, 49-300 Brzeg zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp. 
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               / - / 
 


