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Dotyczy: Postępowania pn. „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia”, postępowanie numer 

PIM/04/19/ZP26/2017-110. 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający informuje, że na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za 
najkorzystniejszą ofertę uznana została jedyna złożona ważna oferta:  

- TECHRAMPS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Organki 2 31-990 Kraków e-mail: info@techramps.com – oferta z 
ceną brutto: 455.434,56 zł. (60,00 pkt), gwarancją / rękojmią na okres 36 miesięcy (0 pkt), 
Dodatkowym doświadczeniem – zgodnie z Wykazem (15 pkt) – razem 75,00 punktów. 

 
Punktacja: 
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ul. Organki 2 31-990 Kraków  
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prace – 10 pkt 

 
Kierownik 

budowy – 1 
robota – 5 pkt 

 
RAZEM 15 pkt 

75 pkt 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) Ustawy umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego 
może zostać zawarta niezwłocznie (przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób) – w przetargu nieograniczonym 
została złożona tylko 1 oferta. 
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