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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w
BZP Nr 513113-N-2018 z dnia 01-02-2018 r. na realizację zadania pn.
„Budowa poletek hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie”.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa poletek
hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Mężeninie” wybrana została oferta złożona
przez wykonawcę:
Nr
oferty

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
ZAKŁAD USŁUGOWY
INSTALACJI SANITARNYCH
Mirosław Smolski
ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy

Cena
(brutto)

Okres
gwarancji

Doświadczenie
personelu
kluczowego

549 810,00
zł/brutto

36 miesięcy

kierowanie 2
robotami
budowlanymi

Oferta ww. wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Była to jedyna oferta,
która wpłynęła, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku
oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie poszczególnych
kryteriów.
W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (PC) – 60 %
2) Okres gwarancji (PG) – 20%
3) Doświadczenie personelu kluczowego (PP) – 20%
Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) ustawy Pzp, zamawiający
informuje:
1) o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Nr
oferty

1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
ZAKŁAD USŁUGOWY
INSTALACJI SANITARNYCH
Mirosław Smolski
ul. Graniczna 31, 18-100 Łapy

Cena
(brutto)

Okres
gwarancji

549 810,00
zł/brutto

36 miesięcy

Doświadczenie Porównanie ofert
personelu
punktacja
kluczowego
kierowanie 2
robotami
budowlanymi

60+0+4= 64 pkt

2) o braku wykonawców, którzy zostali wykluczeni,
3) o braku ofert odrzuconych.
Jednocześnie zamawiający informuję, iż ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego
systemu zakupów.

………………………..

UWAGA:
Zgodnie zapisami SIWZ sekcja 8.1 i 8.3 uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania
treści niniejszego dokumentu poprzez jego odesłanie faxem na nr 86 276 31 60 bądź drogą
elektroniczną na e-mail: sekretariat@gminarutki.pl wraz z wypełnioną poniższą klauzulą:
Treść niniejszego dokumentu otrzymano dnia ………………..
………………..…………
(podpis)

