
   
 
Szkoła Podstawowa nr 6  
im. Macieja Rataja  
ul. Staroprzygodzka 112 
63-400 Ostrów            Ostrów Wielkopolski, 13.07.2021 r. 
 

 

SP6.32.322.01.2021  

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na " Modernizację bazy lokalowej i 

infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie 

Wielkopolskim". 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako 

najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

Firma Handlowa Stempel Tomasz Stempniewicz 

63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 30 

Na zadanie 1: "Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Rataja  

w Ostrowie Wielkopolskim" 

za cenę brutto 117.957,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta spełnia wymagania formalno-prawne. 

Firma Handlowa Stempel Tomasz Stempniewicz 

63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 30 

Na zadanie 2: "Szóstka bez barier - modernizacja schodów i podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły i przy wejściu do sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 6 im M. Rataja w Ostrowie Wielkopolskim" 

za cenę brutto 33.948,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta spełnia wymagania formalno-prawne. 



Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą 
punktów: 

Nr 
oferty 

Nr 
zadania 

Nazwa i adres 
wykonawcy Cena gwarancja 

Łączna liczba 
punktów 

1 1 

Firma Handlowa Stempel 

Tomasz Stempniewicz 

63-400 Ostrów Wlkp.  

ul. Wrocławska 30 

 

  60,00   40,00   100,00 

1 2 

Firma Handlowa Stempel 

Tomasz Stempniewicz 

63-400 Ostrów Wlkp. ul. 

Wrocławska 30 

 

  60,00   40,00   100,00 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, 

zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa 

powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

 

 


