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INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, 
że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Przebudowę zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 
złożoną przez ANW Spółka z o.o., ul. Bór II  nr 1, 43-230 Goczałkowice, województwo 
śląskie. 
UZASADNIENIE 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Przebudowę 
zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych”  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 
1 i art. 39 P.z.p. 
Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się 
następującymi kryteriami wyboru ofert: 
1) cena brutto – 60% 
2) gwarancja – 40% 
i zamierzał udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w 
SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert (gdzie wykluczono: 0 
wykonawców, odrzucono: 1 ofertę) złożonych przez: 
1. ANW Spółka z o.o., ul. Bór II  nr 1, 43-230 Goczałkowice, województwo śląskie z 
zaoferowaną ceną brutto 1 070 100,00 zł, gwarancja – 84 miesiące oraz ogólną sumą 
punktów 100,00, z tego: cena brutto – 60,00 pkt, gwarancja – 40,00 pkt, 
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2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „STEINBUDEX-J.M.”- Jerzy 
Majorek, ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica, województwo dolnośląskie z 
zaoferowaną ceną brutto 1 365 983,32 zł, gwarancja – 84 miesiące oraz ogólną sumą 
punktów 87,00, z tego: cena brutto – 47,00 pkt, gwarancja – 40,00 pkt, 

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAGON ADAM 
GONIWIECHA, ul. Opiełki 14, 42-286 Koszęcin, województwo śląskie z zaoferowaną 
ceną brutto 2 332 634,05 zł, gwarancja – 84 miesiące oraz ogólną sumą punktów 67,53, 
z tego: cena brutto – 27,53 pkt, gwarancja – 40,00 pkt; Wykonawca na wniosek 
Zamawiającego nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, więc 
oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a p.z.p, 

4. Przedsiębiorstwo PARK-M POLAND Spółka z o.o., ul. Piaski nr 12, 33-340 Stary 
Sącz, województwo małopolskie z zaoferowaną ceną brutto 1 594 400,50 zł, gwarancja 
– 84 miesiące oraz ogólną sumą punktów 80,27, z tego: cena brutto – 40,27 pkt, 
gwarancja – 40,00 pkt, 

5. Konsorcjum firm: Form.ica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. 
Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław oraz Ekolas Przedsiębiorstwo Usługowe Witold 
Boratyński, ul. Kasztanowa 21, 63-421 Przygodzice z zaoferowaną ceną brutto 
1 412 622,50, gwarancja – 84 miesiące oraz ogólną sumą punktów 85,45, z tego: cena 
brutto – 45,45 pkt, gwarancja – 40,00 pkt, 

 
Oferta złożona przez ANW Spółka z o.o., ul. Bór II  nr 1, 43-230 Goczałkowice, 
województwo śląskie otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 i zgodnie z art. 91 
ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p. została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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