
 

 

                                                                                             Złotów, 01.09.2017 r. 

ZP.271.09.2017.RB 

 

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: 

„Budowa  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „INSTAL” 

S. Dziewiński, A. Adamczyk Spółka Jawna 

ul. Słowackiego 23, 77-300 Człuchów 

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

1) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „INSTAL”  

    S. Dziewiński, A. Adamczyk Spółka Jawna,  ul. Słowackiego 23, 77-300 Człuchów 

a)  cena oferty: 60,00 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 100,00 pkt 

2)Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.  

    ul. Angowicka 47, 77-300 Człuchów 

a)  cena oferty: 37,55 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 77,55 pkt 

3) Firma Budowlana „JAMAL” Jan Pieprz,  ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła 

a)  cena oferty: 43,40 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 83,40 pkt 

4) Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak,  

    ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny 

a)  cena oferty: 38,78 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 78,78 pkt 

5) „WIMAR” Spółka z o.o.,  ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo 

a)  cena oferty: 29,70 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 69,70 pkt 

 



 

 

6) Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów 

a)  cena oferty: 54,30 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 30,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 94,30 pkt 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne – zamawiający, działając zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonał  wyboru najkorzystniejszej 

oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

Zamawiający przyznał punkty w poszczególnych kryteriach zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ: 

Cena ofertowa brutto – 60% 

                        Cena najtańszej oferty 

                   C = ------------------------- x 60 pkt 

                         Cena badanej oferty 

Termin wykonania – 30%  

          Termin wykonania do 31 lipca 2018 r. – 30 pkt 

          Termin wykonania do 15 sierpnia 2018 r. – 25 pkt 

          Termin wykonania do 31 sierpnia 2018 r. – 20 pkt 

          Termin wykonania do 15 września 2018 r. – 15 pkt 

          Termin wykonania do 30 września 2018 r. – 10 pkt 

          Termin wykonania do 15 października 2018 r. – 5 pkt 

          Termin wykonania do 31 października 2018 r. – 1 pkt 

Okres gwarancji – 10%  

                        Okres gwarancji w badanej ofercie 

                   G = ------------------------------------------ x 10 pkt 

                                           60 

 

Łączna punktacja została określona wg wzoru:  S = C+ G + T 

 

2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 


