
 
                                  Iłża, dnia 25.06.2012r. 

 
IGP.271.10.4.2012 
      

ZAWIADOMIENIE 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z  2010 r. nr 113 
poz. 759  z późn. zmianami/ zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu 
zamówienia pn.: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ 
przy ul. Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej. (Łącznik).” dokonano wyboru oferty  nr 4  złożonej przez firmę: 
 

Zakład Budowlany Brodnicki Stanisław – Sokołowski Stanisław os. Słoneczne 3/74, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski za kwotę  brutto: 154 541,99 zł. 

 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – 
cena 100%. 
 Informacja na temat wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznanej ilości punktów  
w kryterium: cena ofertowa: 

Nr 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres wykonawcy 

Liczba punktów 
przyznanych w 

kryterium „cena” 
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe DEMAX 

Spółka z o.o., ul. Harcerska 11, 27-200 Starachowice  
cena oferty brutto: 189 297,00 zł. 

81,6 

2 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „MTM – II” 
Marek Wysocki, Anatol Ochyński, ul. Rzemieślnicza 1, 27-200 
Starachowice. 
cena oferty brutto: 170 652,87 zł. 

90,6 

3 Konsorcjum firm: „DACH – BUD” Zakład Budowlano-Remontowy 
s.c. Janusz Gregorczyk i Marian Pietrasik ul. Lubelska 69/71, 26-600 
Radom i „BUDOPOL” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1/21, 26-600 Radom. 
cena oferty brutto: 167 603,64 zł. 

92,2 

4 Zakład Budowlany Brodnicki Stanisław – Sokołowski Stanisław os. 
Słoneczne 3/74, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
cena oferty brutto: 154 541,99 zł. 

100,00 

5 Cezary Stanisławek „CZARBUD” Usługi Remontowo-Budowlane ul. 
Wolanowska 87 D, 26-600 Radom 
cena oferty brutto: 169 381,37 zł. 

91,2 

6 Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 
26-600 Radom. 
cena oferty brutto: 198 648,12 zł. 

77,8 

 
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.   

„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w istniejącym budynku GSPZPOZ przy ul. 
Bodzentyńskiej 17 w Iłży na działce ozn. nr ewid. gruntu 942 do wymogów Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 
(Łącznik).” może zostać zawarta w dniu 02.07.2012r. 
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