
UCHWAŁA Nr 43/ 53 /2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

 

 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,, Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch 

placówek 14 - osobowych ‘’ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1,  20 ust. 3  i  91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

 

 

 

                Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14 - osobowych” 

dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez formę KOGA Inwestycje Budowlane sp. z o.o., 

spółka komandytowa, ul. Gdańska 5/5, 85 – 005 Bydgoszcz, która zaoferowała realizację zamówienia za cenę 

łączną 833 584,96 zł  (suma punktów: 100). 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

      

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „ Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Wydrznie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14 - osobowych’’ ocenie 

polegała jedna oferta firmy KOGA Inwestycje Budowlane sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Gdańska 5/5, 

85 – 005 Bydgoszcz: 

 

 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma), 

adres wykonawcy 

 

 

Ilość punktów w kryterium 

 

Cena 

oferty 

brutto – 

60% 

 

Termin 

wykonania 

zamówienia – 

15 % 

Okres 

gwarancji – 

25% 
 

Razem 

1/15336 

KOGA Inwestycje 

Budowlane sp. z o.o., 

spółka 

komandytowa,                   

ul. Gdańska 5/5, 

 85 – 005 Bydgoszcz 

60,00 pkt 15,00 pkt 25% 100 pkt 

 

        

 Komisja przetargowa wnioskuje o: 

- wybór oferty złożonej przez firmę KOGA Inwestycje Budowlane sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. 

Gdańska 5/5, 85 – 005 Bydgoszcz ponieważ spełnia wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału  w  przedmiotowym postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu. Zgodnie z kryteriami oceny ofert: cena oferty brutto – 60% , termin wykonania zamówienia-

15%, okres gwarancji 25%  oferta otrzymała największą liczbę punktów 100. 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


