
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego  
w Nakle Śląskim 

ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie 
 

Nakło Śląskie, 15.12.2022 r. 
 

 
dotyczy: nr ogłoszenia 2022/BZP 00476339/01 
 

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuję, iż w wyniku postępowania 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn: 

 
„Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim - ETAP XIV 
dostawa wiertarko-frezarki” 

 
zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: 
 

„HAFEN” Marcin Kizeweter sp.k. 
ul. Gen. R. Kuklińskiego 20 

08-110 Siedlce 
który zaoferował: 

cenę brutto 50.319,30 zł 
okres gwarancji i rękojmi –  24 miesiące 

wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia – 0,5 % 
 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta Spółki „HAFEN” Marcin Kizeweter z siedzibą w Siedlcach została uznana za najkorzystniejszą 
ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. 
Oferta powyższa uzyskała łącznie 100,00 punktów w świetle kryteriów zawartych w specyfikacji 
warunków zamówienia tj. w kryterium „cena” oferta uzyskała 60,00 pkt, w kryterium „okres 
gwarancji i rękojmi” 20 pkt; w kryterium „wysokość kary za nieterminową realizację zamówienia”  
20 pkt. Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia. 
 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty. Poniżej przedstawiam wykaz wykonawców, 
którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację. 

Wykonawca 

KRYTERIA OCENY OFERT 
liczba punktów w danym kryterium Łączna ilość 

punktów 
Cena 

Okres 
gwarancji 
i rękojmi 

Wysokość 
 kary  

„HAFEN” Marcin Kizeweter sp.k. 

ul. Gen.R.Kuklińskiego 20 

08-110 Siedlce 

60,00 20,00 20,00 100,00 

METAL TECHNICS Polska 

sp. z o.o., sp.k. 
ul. Ryżowa 43D/1 02-495 Warszawa 

55,63 20,00 20,00 95,63 



 

PHU „BMS” sp. j. Z.Bielecki 

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 49,04 20,00 20,00 89,04 

Supply24 sp. z o.o. 

pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław 52,97 20,00 20,00 92,97 

 

Jednocześnie informuję, że nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert. 
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