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                                                                                         Belsk Duży, dnia 26.06.2015r. 
 

 
 
 
 
ZP -271/6/15 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP -271/6/15 
Nazwa zadania: : „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków socjalno-
komunalnych oraz świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. ”  
 

 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 349) Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Wykonawcę:  
 
Oferta nr 3. 
 
INSTALATORSTWO  SANITARNE Smyk Krzysztof 
22-400 Zamość, Wólka Panieńska 25 G 
                                                                            
Uzasadnienie wyboru: 

 oferta uzyskała 100 pkt. / w kryterium cena – 90 pkt i w kryterium okres gwarancji – 
10 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 294 339,00  zł brutto 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 349) oraz Kodeks Cywilny. 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
oferta nr 1:  
 

P.P.U. „WIMAR” Waldemar Markowski 
Stary Kobylnik 19, 26 – 806 Stara Błotnica 

 
 

oferta uzyskała 96,14 pkt. / w kryterium cena – 86,14 pkt i w kryterium okres gwarancji 
– 10,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 307 500,00 zł brutto 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 

 
 

 



 2

oferta nr 2:  
 
 
                                                                            

                                Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Kwapis 
                                         ul. Rzeczna 1, 26 – 800 Białobrzegi 
 

 
                                                                                                                  

           oferta uzyskała 69,15 pkt. / w kryterium cena – 59,15 pkt i w kryterium okres 
gwarancji – 10,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 447 791,70 zł brutto 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 
 
 
oferta nr 3:  
 

                               INSTALATORSTWO  SANITARNE Smyk Krzysztof 
                                      22-400 Zamość, Wólka Panieńska 25 G 
 
 
                                                                                                                                      

                     oferta uzyskała 100,00 pkt. / w kryterium cena – 90,00 pkt i w kryterium 
okres gwarancji – 10,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 294 339,00zł brutto 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 
  
 
oferta nr 4:  
 
  Konsorcjum Firm : 
          Lider – Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi , Kanalizacja Tadeusz Sowik 
                                  ul. Zielona 2, 96-200 Rawa Mazowiecka 
               Partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik 
                            ul. Katowicka 19A ,96-200 Rawa Mazowiecka 
                         

                     oferta uzyskała 71,67 pkt. / w kryterium cena – 61,67 pkt i w kryterium 
okres gwarancji – 10,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi:  429 532,78 zł brutto 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 
 
oferta nr 5:  
 
          Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. 
                                  Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin 
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                     oferta uzyskała 64,52 pkt. / w kryterium cena – 54,52 pkt i w kryterium 
okres gwarancji – 10,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 485 850,00 zł brutto 
Okres gwarancji – 60 miesięcy 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy  Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
4. Działając na podstawie art. 94 ust 2 pkt 3 ( lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 
niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduje się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 
do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
349) 
 
 
                                                      
 
 
                                                                                                  WÓJT GMINY    
          
                                                                                       / - / Władysław Piątkowski                                                                  
                                                                                                         
 
Otrzymują : 

1. w/w oferenci 
2. a/a 


