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Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.  
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Kapitał zakładowy i wpłacony: 30 030 500,00 PLN. 

 

Wieruszów 16.12.2021r. 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa dwóch zespołów budynków mieszkalnych w 

Wieruszowie przy ul. Kępińskiej 51” 

Na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu dokonano 

wyboru oferty złożonej przez: P.P.H.U. PABLO Fischer Paweł Wyszanów, ul. Spokojna 16A, 98-

400 Wieruszów. Wykonawca spełnił warunki określone przez zamawiającego w postępowaniu i nie 

podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.   

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację: 

Numer 

oferty 

Nazwa, adres Wykonawcy ilość punktów 

wg kryterium 

cena (waga 

60%) 

ilość punktów wg 

kryterium okres 

gwarancji (waga 

40%) 

Łączna suma 

punktów 

1 P.P.H.U. PABLO Fischer Paweł 

Wyszanów, ul. Spokojna 16A 

98-400 Wieruszów 

 

60,00 pkt. 

 

40,00 pkt 

 

100,00 pkt. 

 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że w ww. 

postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  

Zawiadomienie o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
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Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 ppkt. a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego, może 

być zawarta przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2 jeżeli w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym złożono tylko jedna ofertę. 

 

          Andrzej Małys  

/-/ Prezes Zarządu    

Termin, określony zgodnie z art. 308 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

 


