
 

 

 

BR/3692/2022        Kraków, dnia 26.10.2022 r. 

Nr sprawy: BR-271-8/2022 (381) 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót budowlanych 

pn: ,,Budowa budynku inwentarskiego dla ptaków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy  

ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14”. 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

1.1. Oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę: 

Firma Remontowo-Budowlana  

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

Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

1.2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:  

Oferta nr1: 

Konsorcjum firm 

Lider Konsorcjum 

MURKRAK Sp. z o. o. Sp. Komandytowa  

ul. B2 nr 9, 32-086 Węgrzce 

Partner Konsorcjum 

Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA 

ul. Racławicka 27/19, 32-200 Miechów 

• Cena: 7 573 984,85 PLN (pkt. 53,83) 

• oferowana długość gwarancji: 84 miesiące (28 pkt.) 

• doświadczenie kierownika budowy: 18 000 000,00 złotych (4 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży konstrukcyjnej: 18 000 000,00 złotych 

(4 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży sanitarnej: 5 robót (2 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży elektrycznej 5 robót (2 pkt.) 

Łącznie pkt. 93,83 pkt.  



 

 

 

Oferta nr 2 

Firma Remontowo-Budowlana "PROFIL-LUX" Tadeusz Milc 

Kaszów 448, 32-060 Liszki  

• cena 6 795 594,17 PLN (60 pkt.) 

• oferowana długość gwarancji: 84 miesiące (28 pkt.) 

• doświadczenie kierownika budowy: ponad 10 000 000,00 złotych (4 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży konstrukcyjnej: ponad 10 000 000,00 

złotych (4 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży sanitarnej: 3 roboty (2 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży elektrycznej 3 roboty (2 pkt.) 

Łącznie pkt. 100 pkt. 

 

Oferta nr 3: 

 JAWOR Sp. z o.o., 

ul. Ludwika Solskiego 9, 32-800 Brzesko 

• cena 9 546 181,71 PLN (42,71) 

• oferowana długość gwarancji: 84 miesiące (28 pkt.) 

• doświadczenie kierownika budowy: ponad 17.638.752,82 złotych (4 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży konstrukcyjnej: ponad 44.700.000,00 

złotych (4 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży sanitarnej: 2 roboty (1 pkt.) 

• doświadczenie kierownika branży elektrycznej 2 roboty (1 pkt.) 

Łącznie pkt. 80,71 pkt. 

 

 

2. W postępowaniu nie wykluczono wykonawców 

3. W postępowaniu nie odrzucono ofert. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta od dnia 2 listopada 2022  


