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Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
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Gmina Dobrzeń Wielki 

ul. Namysłowska 44 

46-081 Dobrzeń Wielki 

Pismo: ZP.271.445.2020.6  Dobrzeń Wielki dnia: 2020-11-02 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 Działając  na podstawie  art. 92 ust.1 ustawy z dnia ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ ustawą”, informuję że w 

postepowaniu  prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego   na zadanie: 

„ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla przysiółka  Babi Las wsi Chróścice”  

 

za najkorzystniejszą  wybrano ofertę  złożoną przez firmę: 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  

„ ECOKOM” Sp.  z o.o. 

ul. Opolska 21 

46-022 Luboszyce, 

za cenę 540 837,15 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta spełniła  wszystkie  warunki zawarte w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia oraz uzyskała 

największą ilość punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków  zamówienia, kryteriami  

i ich wagą. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr  
oferty 

Nazwa i adres 
wykonawcy 
(Nr oferty) 

Cena 
60 % 

(liczba pkt) 

Długość okresu 
gwarancji 

40 % 
(liczba pkt) 

Łączna ocena 

1. 
ZRIB Sp.  z o.o. 

Szkolna 6  
  46,98 40,00 86,98 
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34-312 
Międzybrodzie 

Bialskie 

2. 

PROWOD Sp. z o.o. 
z/s w Kup 
Rynek 4  

46-081 Kup 

41,20 40,00 81,20 

3. 

Przedsiębiorstwo 
Inżynierii 

Komunalnej 
„ECOKOM”  Sp.  z 

o.o. 
Opolska 21  

46-022 Luboszyce 

  60,00   40,00   100,00 

4. 

Zakład Budownictwa 
Ogólnego  DROBUD 

Kępska 10  
45-129 Opole 

  45,36   40,00   85,36 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp.: 
Nr oferty, nazwa i adres 

wykonawcy: 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

- - - 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

- - - 

 Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2  umowa w sprawie  zamówienia publicznego 
będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze oferty. 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania 

mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

          WÓJT 

         /-/ mgr Piotr Szlapa 

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy , którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa zamawiającego http://bip.dobrzenwielki.pl, tablica ogłoszeń 

3. a/a 

http://bip.dobrzenwielki.pl/

