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Wszyscy Wykonawcy 

 
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 

 
  Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Pile postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu 

lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej i areną lekkoatletyczną treningową oraz  

towarzyszącą Infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. Żeromskiego 90” Zamawiający zgodnie 

z art.91 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez Wykonawcę – Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski;  ul. Canaletta 2/45 

51-650 Wrocław z ceną brutto – 182 655,00 zł 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta Wykonawcy przedstawiała najniższą 

cenę spośród ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu. 

 

 Zamawiający informuje, że ofertę złożyli następujący Wykonawcy: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena  
brutto 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

Okres 
gwarancji 

 

'1. 
„IZOL” Sp. zo.o. 

ul. Łęgska 51B 
87 -800  Włocławek 

 

285 040,00 

 

70 dni 

 

14 dni 

Do czasu 

zakończenia 
robót 

wykonawczych 
na podstawie 

projektu 

'2. Biuro Obsługi Budownictwa 

Mariusz Fabjanowski 
ul. Canaletta 2/45 

51-650 Wrocław 

 

182 655,00 

 

70 dni 

 

14 dni 

 

Zgodnie z SIWZ 
wraz z 

uzupełnieniami 

'3. MD POLSKA  Sp. z o.o. 

ul. Królowej Korony Polskiej 24 
 

 

190 803,75 

 

70 dni 

 

14 dni 

 

12 m-cy 

'4. AMIBUD 
Cezary Ilnicki 

ul. Świerczewskiego 84 

59-930 Pieńsk 

 
227 550,00 

 
90 dni 

 
Zgodnie z siwz 

 
Zgodnie z siwz 



'5. ERMS  PLUS 

Kamila Karłowska 

ul. Dębowa 7 
78-400 Szczecinek 

 

98 400,00 

 

70 dni 

 

14 dni 

 

24 m-ce 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzucone zostały następujące oferty: 

1. „AMIBUD” Cezary Ilnicki  ul. Świerczewskiego 84  59-930 Pieńsk  

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jako niezgodna z zapisami 

specyfikacji „treść ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający dokonał zmiany terminu i wymagał, aby nowy termin realizacji wynosił 70 dni w Państwa 

ofercie termin realizacji wynosi 90 dni. 

2. ERMS  PLUS Kamila Karłowska ul. Dębowa 7;   78-400 Szczecinek 

Oferta Wykonawcy została odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 - oferta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 wezwał 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień jednakże w ocenie Zamawiającego przytoczone argumenty nie 

przekonały Zamawiającego cena za wykonanie projektu stadionu jest niewiarygodnie niska.   


