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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot. postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zadania p.n.:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie Gminy 

Kietrz - Krotoszyn”. 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 i 1598) informuję,  iż wybrano ofertę najkorzystniejszą 

na przedmiotowe zadanie złożoną przez:       

1. Pana Kamila Dudę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą; „Zakład Usługowo-

Handlowy, Kamil Duda”, ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz.    

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega 

odrzuceniu z postępowania.  Wg przyjętych kryteriów oceny ofert (cena - 60%, okres gwarancji 

– 40%), Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów t.j. 100 pkt (60 pkt za kryterium 

cena, 40 pkt za kryterium okres gwarancji).  

  

2. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, które uzyskały 

poniższą liczbę punktów:  

 

Oferta Nr 2: złożona przez Pana Kamila Dudę prowadzącego działalność  gospodarczą   pod 

firmą: „Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda”, ul. Zielona 42, 48- 130 Kietrz.    

 

Cena: 677 990,00 zł  

Okres gwarancji: 60 m-cy.  

 

L cena =  (677 990,00  zł / 677 990,00  zł) x 0,6 x 100 pkt = 60,00 pkt  

 

L OG = (60 m-cy/60 m-cy) x 0,4 x 100 pkt = 40,00 pkt  

 

60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt  

 

Oferta Nr 1: złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD”, Sp. z o.o.  , ul. Wodna 

21, 47- 400 Racibórz.  

Cena: 698 898,15 zł  

Okres gwarancji: 60 m-cy.  

 

L cena =  (677 990,00 / 698 898,15 zł) x 0,6 x 100 pkt = 58,21 pkt  

 

L OG = (60 m-cy/60 m-cy) x 0,4 x 100 pkt = 40,00 pkt  

 

58,21 pkt + 40,00 pkt = 98,21 pkt  



 

Oferta Nr 3: złożona przez POLINSTAL Sp. z o.o. , ul. Opolska 79 A, 47-300 Krapkowice. 

Cena: 941 011,93 zł  

Okres gwarancji: 60 m-cy.  

 

L cena =  (677 990,00 zł /941 011,93   zł) x 0,6 x 100 pkt =43,23  pkt  

 

L OG = (60 m-cy/60 m-cy) x 0,4 x 100 pkt = 40,00 pkt  

 

43,23 pkt + 40,00 pkt = 83,23 pkt  

 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przesłane wykonawcom  przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w dniu jego sporządzenia. 

Zgodnie z art. 308 ust.2 Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta                    

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia.  
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