
 
 

 
PZ/EM/2020/043          
                                                                           Pleszew, dnia  27 października 2020r. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa skateparku wraz z 
infrastrukturą w miejscowości Pleszew” 
 
Zamawiający Sport Pleszew sp. z o.o., na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) – dalej PZP informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowę  skateparku wraz z infrastrukturą 
w miejscowości Pleszew” 
Zamawiający w dniu 26.10.2020r. wybrał do realizacji w/w zamówienia publicznego ofertę złożoną 
przez Techramps sp. z o.o. ul. Organki 2,  31-990. Cena ofertowa: 487.560,00 zł brutto, okres 
gwarancji :60 miesięcy. 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty 
 
Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia : cena 70%, okres gwarancji 30%. 
Techramps sp. z o.o. spełnia warunki udziału w przetargu, jej oferta nie podlega odrzuceniu na 
podstawie przepisów PZP i uzyskała największą liczbę punktów (100,00 pkt) zgodnie z przyjętymi 
kryteriami oceny ofert, w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą .  
Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
Oferta mieści się w kwocie zamówienia, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 
 

Nr oferty 
Nazwa lub imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsce zamieszkania i adres oferenta 

Punkty w 
kryterium 

cena 

Punkty w 
kryterium 

okres 
gwarancji 

Punktacja 
łączna 

1. 
Techramps sp. z o.o., ul. Organki 2, 31 – 990 
Krakow 70,00 30,00 100,00 

2. 
Velo Projekt sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00 – 825 
Warszawa      52,56 30,00 82,56 

3. 
Dombud A.Zadorożna, R.Zadorozny s.j., ul. 
Chorzowska 64, 44 – 100 Gliwice 64,44 15,00 79,44 

4. 
4Skate sp. z o.o., ul. 
Miarki 18,58-500 Jelenia Góra 

     41,19 30,00 71,19 



5.  
Altramps Tomasz Brzozowski, ul.1 Maja 59A, 
32 – 540 Trzebinia 42,83 30,00 72,83 

 

 


