
 
 
       
 
 

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

 
Operacja pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały” 

 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 

 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00019-65170-UM0810037/19 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

Gmina Dobrzeń Wielki 

Namysłowska 44 

46-081 Dobrzeń Wielki 

Pismo: ZP.271.522.2020.3       Dobrzeń Wielki dnia: 2021-02-01 

 

I N F O R M A C J A 

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

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

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

prowadzonym w trybie  przetargu  nieograniczonego  na zadanie: 

„Przebudowa  budynku na potrzeby  świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeń Mały” 

za najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  złożoną  przez firmę: 

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe „POLI-TECHNIK” Kozioł i Wspólnicy S.J. 

Dobrzeńska 58a 

45-920 Opole 

za cenę 701 388.93 zł  brutto słownie( siedemset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 93/100) 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie  warunki udziału w  postepowaniu oraz otrzymał najwyższą  ilość 
punktów w przyjętych  kryteriach  oceny ofert. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Nr 

te

ma

tu 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

(Nr oferty) 

Cena Długość okresu gwarancji Razem 

1 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

 POLI-TECHNIK Kozioł 

i Wspólnicy S.J. 

Dobrzeńska 58a  

45-920 Opole 

(1) 

  60,00   40,00   100,00 
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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: 

- - - 

 

Jednocześnie informuję, że zamawiający: 

1. Nie ustanowił i nie  dopuścił do dynamicznego systemu zakupów; 

2. Nie unieważnił postępowania. 

 

W Ó J T 

/-/ mgr Piotr Szlapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy , którzy złożyli oferty; 

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

3. a/a 

http://bip.dobrzenwielki.pl/

