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BR/2780/2021        Kraków, dnia 11.08.2021 r. 

Nr sprawy: BR-271-7/2021 (363) 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Numer postępowania: BR-271-7/2021 (363) 

Nazwa postępowania: Budowa budynku dla hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym oraz 

basenem, a także z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wraz z rozbiórką dotychczasowych: 

budynku, basenu, muru oporowego i instalacji – postępowanie II 

Tryb postępowania: Podstawowy art. 275 pkt 2 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:  

 

Firma Remontowo-Budowlana "PROFIL-LUX" Tadeusz Milc, Kaszów 448, 32-060 Liszki 

 

Uzasadnienie: oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących 

się do przedmiotu zamówienia 

 

2. Złożone oferty: 

 

2.1 Firma Remontowo-Budowlana "PROFIL-LUX" Tadeusz Milc 

Ul. Kaszów 448, 32-060 Liszki 

▪ cena:  2 949 808,67 PLN       60 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 7,2 mln      4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 7,2 mln     4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 3        2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót 3        2 pkt 

 

Łączna punktacja:           100 pkt 

2.2 Firma JANEX Sp. z o.o. 

Ul. Franciszka Wężyka 26, 31-580 Kraków 

▪ cena:  3 449 856,69 PLN                      51,30 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące                  28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 58 440 000 PLN                4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 58 440 000 PLN 4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 20       2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót 9       2 pkt 

 

Łączna punktacja:        91,30 pkt 
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2.3 MURKRAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa 

Ul. B2 9, 32-086 Węgrzce 

▪ cena:  3 761 010,99` PLN                     47,06 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 10 mln PLN     4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 10 mln PLN    4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 7         2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót: 7         2 pkt 

 

Łączna punktacja:         87,06 pkt 

 

2.4 Paweł Oleksy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "OLEXBUD" 

Ul. Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska 

▪ cena:  3 663 583,66 PLN                     48,31 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 7 mln PLN     4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 7 mln     4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 3         2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót: 3         2 pkt 

 

Łączna punktacja:         88,31 pkt 

 

2.5 TIGMA-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Ul. Reymonta  15, 28-300 Jędrzejów  

▪ cena:  3 488 891,31 PLN                     50,73 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 7 mln PLN     4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 7 mln     4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 3         2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót: 3         2 pkt 

 

Łączna punktacja:         90,73 pkt 

2.6 JACEK SMOLEŃ UNI-BUD 

Ul. ul. Macieja Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków 

▪ cena:  3 874 328,88 PLN                     45,68 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 15 mln PLN     4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 15 mln     4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 3         2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót: 3         2 pkt 

 

Łączna punktacja:         85,68 pkt 
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2.7 Firma Remontowo Budowlana PA-KA Paweł Kasztelewicz 

Ul. Krakowska 6/1, 31-062 Kraków 

▪ cena:  3 130 000,00 PLN                     56,55 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 38 mln PLN     4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 38 mln     4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 2         2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót: 2         2 pkt 

 

Łączna punktacja:         96,55 pkt 

 

2.8 ZRB Paciej sp. z o.o. 

Ul. Osiecka 3a, 32-300 Olkusz 

▪ cena:  3 900764,76 PLN                              45,37 pkt 

▪ gwarancja: okres 84 miesiące       28 pkt 

▪ doświadczenie zawodowe personelu: 

✓ kierownik budowy wartość doświadczenia 7 668 000 PLN     4 pkt 

✓ kierownik branży konstrukcyjnej wartość doświadczenia 7 668 000 mln  4 pkt 

✓ kierownik branży sanitarnej ilość robót: 3         2 pkt 

✓ kierownik branży elektrycznej ilość robót: 3         2 pkt 

 

Łączna punktacja:         85,37 pkt 

 

3. W postępowaniu nie odrzucono ofert. 

 

4. Z postępowania nie wykluczono wykonawców. 

 

5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 18.08.2021 r.  

 

 

 


