„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

___________________________________________________________________________
Bojadła, 07.12.2020 r.
OR.271.1.2020
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający tj. Gmina Bojadła z
siedzibą ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła –
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oferty złożyli następujący wykonawcy:
LP.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

1.

EKOFIRMA Przemysław Gruszka
ul. Waryńskiego 18A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena
brutto
zł,
punktacja w kryterium
cena - 60%

Długość okresu rękojmi
za wady, punktacja w
kryterium – 40%

136 530,00 zł

Zobowiązanie
przyjęte
20,00 pkt

- 60,00 pkt

Łączna
ilość
przyznanych punktów

80,00 pkt

Ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega
odrzuceniu.
Informacje dotyczące:
- dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy;
- nieustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy;
- unieważnienia postepowania: nie dotyczy.
Jednocześnie informuję, że w wyniku prac Komisji przetargowej, zatwierdzonych przez
Kierownika Zamawiającego, w dniu 07.12.2020 r. dokonano wyboru jako najkorzystniejszej
następującej oferty:
EKOFIRMA Przemysław Gruszka
ul. Waryńskiego 18A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny
ofert, ponadto oferta została sporządzona zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w
SIWZ i ustawie Pzp, oraz nie podlega odrzuceniu a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminów, o
których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Niniejsza informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 07.12.2020 r.
1. Na stronie internetowej Zamawiającego
2. W miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

1

