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lNFoRMAcJA
o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZamawiĄący Zespół Szkół w Tułowicach na podstawie ań. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz, 1843 z późn. zm,) informuje o wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Remont kapitalny sal sypialnianych, łazienek i ciągów komunikacyjnych internatu
Zespołu Szkół w Tułowicach - etap lV".

W niniejszym postępowaniu w którym źożono dwie ofeńy wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożonąpzez:
MATBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Matusiak, ul. Kilińskiego 7, 49-100 Niemodlin

uzasadnienie

Oferta w/w Wykonawcy została wybrana, ponieważ spełniała wszystkie warunki określone w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia
oraz ustawie Prawo zamówień publicznych i była jedyną Ważną ofeńą, jaka wpłynęła W terminie Wyznaczonym na składanie ofeń.

W powyższym postępowaniu, na podstawie ań. Art. 89. ust,1. pkt 6 ustawy Pzp odrzucono ofertę Wykonawcy: lZoLKoMEX Firma
Remontowo-Budowlana s. c, Bogdan Kulig, Leszek Czech, ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole, ponieważzawierała błąd w obliczeniu ceny .

Do wyliczenia ceny ofeńy brutto, Wykonawca błędnie przyjął stawkę podatku VAT w wysokości 23o/o, Zgodnie z aft, 41 ust. 12 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 ze zm,), dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji,
termomodernizacji, pzebudowy lub robót konsenłacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa
objętego społecznym programem mieszkaniowym, do którego zaliczone są obiekty zamieszkania zbiorowego, stosuje się stawkę podatku w
wysokości 8%.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofeńę Wykonawcy"

zestawienie ocenionvch ofeń:

otrzvmu a:
- Wszyscy Wykonawcy

lnformację niniejszą zamieszcza Się
na stronie internetowej zamawia]ącego oraz na tab]icy ogłoszeń dnla 28 a5 2o2a

Zespół Szkół rl Tułow,icach
ul. Zamkowa 1

49-130 Tułowice
tel,/fax 77 46 00 153
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