
Znak sprawy: 1/ 2022 

Narodowy Fundusz 
Ochrony środowisl<a 
i Gospodarl<i Wodnej 

Wygnanowice, dnia 23.09.2022 r. 

- do Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości na zadanie pn.: „Termomodernizacja Budynku 
Kościoła w Wygnanowicach". 

INFORMACJA 
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Wygnanowicach, Wygnanowice 40, 21-065 Rybczewice, działając na podstawie 
pkt 14.7 Zapytania Ofertowego informuje, że dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą równego 
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości na zadanie pn.: „Termomodernizacja 
Budynku Kościoła w Wygnanowicach". 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 13 Zapytania 
Ofertowego jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: KVADRAT Grzegorz 
Jaszczewski, Wierzchowiska Pierwsze 1 5, 21-050 Piaski z ceną ofertową: 

1556 603,51 zł brutto, długością okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 
zamontowane materiały i urządzenia: 72 miesięcy. 

Uzasadnione wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, 
Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w zapytaniu ofertowym oraz jego oferta 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w Zapytaniu 
Ofertowym - . Cena" - 80 pkt, „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 
zamontowane materiały i urządzenia" - 20 pkt; razem - 100 pkt. 

Ponadto, Zamawiajacy informuje: 
1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji (w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta): 
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Nr Nazwa (firma) 
oferty i adres (sied1;iba) Wykonawcy 

KVADRAT 

1 
Grzegorz Jaszczewski, 

Wierzchowiska Pierwsze 15, 
21-050 Piaski 

Narodowy Fundusz 
Ochrony ~owiska 
i Gospodalki Wodnej 

Liczba 
Liczba punktów 

punktÓ\Y 
\Y kryterium „Długość okresu 

w kryteriun1 
gwarancji na roboty 

budowlane1 zamontowane 
„Cena·" 

mat.erla/y I urządzenia• 

80 pkt 20 pkt 

Łączna 

punktacla 
przyznana 

ofercie 

100 pkt 

2) o braku Wykonawców, którzy zostali wykluczeni, 
3) o braku ofert odrzuconych, 

Otrzymują: 

1) Wykonawca uczestniczący w postępowaniu. 

2) http://www.parafiawygnanawice.pll termomodernjzada/og/oszenia 

1/2022 

Parafia Jlzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

21--065 Ryba.Wice, Wygnanowice 40 
te l. 81 85-48-13 

NIP 712-~~ Rego ~~k 
.•.......•...... ~.!': .... •...... „ . ..•• k.~ .. 

(podpis kiera i Zamawiające90 

lub osoby upoważnionej) 
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