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Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

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

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych: 

„Dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze” 

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: 

 

Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o. 
Perzyce 46,  63-760 Zduny 

 

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

poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

1) Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o. 

Perzyce 46,  63-760 Zduny 

a) cena oferty: 60,00 pkt 

b) okres gwarancji: 20,00 pkt 

c) termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt 

d) termin płatności faktury: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 100,00 pkt 

2) HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. 

ul. Gronowska 4a,  64-100 Leszno 

a) cena oferty: 55,29 pkt 

b) okres gwarancji: 20,00 pkt 

c) termin wykonania zamówienia: 10,00 pkt 

d) termin płatności faktury: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 95,29 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 

 

Okres gwarancji – 20%  

                        Okres gwarancji w badanej ofercie 

                   G = ------------------------------------------ x 20 pkt 

                                           60 



 

 

Termin wykonania zamówienia – 10%  

          Termin wykonania do 30 września 2018 r. – 10 pkt 

          Termin wykonania do 10 października 2018 r. – 7 pkt 

          Termin wykonania do 20 października 2018 r. – 5 pkt 

          Termin wykonania do 31 października 2018 r. – 1 pkt 

 

Termin płatności faktury – 10%  

    Termin płatności faktury – 30 dni – 10 pkt 

    Termin płatności faktury – 21 dni – 5 pkt 

    Termin płatności faktury – 14 dni – 1 pkt 

 

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

 

 

2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 


