
 

 

 

 

 

WiK.01.2017                                                                           Krapkowice, dn. 11.08.2017r. 

                                   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Żużela”  

Etap I i Etap II 

 
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 ze zmianami) informuję, że ofertę najkorzystniejszą na etap 1 i etap 2 złożył 
Wykonawca:  
 
Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek –Janicka ul. Kępska 10; 45-129 Opole,  
 
którego oferty uzyskały następującą punktację w kryteriach oceny ofert: 
 

1) ETAP 1:  
 
1.1  cena ofertowa – 60 pkt.  
1.2  okres gwarancji – 20 pkt.  
1.3 doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia –  
      20 pkt.  

          Łączna punktacja:  100,00 pkt.  
 
 

2) ETAP 2:  
     

       2.1  cena ofertowa – 60 pkt.  
2.2  okres gwarancji – 20 pkt.  
2.3 doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia –  
      20 pkt.  

          Łączna punktacja:  100,00 pkt.  
 

 
Ponadto w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:   
 

1) Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 36; 41-705 
Ruda  Śląska; (oferta odrzucona), 

2)  Konsorcjum: 
       2.1 EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek ul. Rolna 1; 47-320 Gogolin-Lider, 
       2.2 P.P.U.H.PAGA-PRO Sp. z o.o. Sp.K. ul. Opolska 79A; 47-300 Krapkowice-Partner 
       2.3 Usługi Projektowe „Inżynieria Sanitarna” Barbara Skowrońska-Petek ul. Al. Partyzantów       
             14A/1, 47-  224 Kędzierzyn-Koźle- Partner (oferta odrzucona), 



3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo Handlowe „MAK-RO” S. Górski I.Górska Sp. jawna ul. 
Witosa 1A, 48-120 Baborów (oferta odrzucona). 

 
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  Oferty Wykonawcy nie podlegają odrzuceniu. 
Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie 
podlega wykluczeniu z postępowania. Za etap 1 i etap 2 Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę 
punktów – 100,00.  
 
Uzasadnienie przyznanej punktacji w poszczególnych kryteriach oceny ofert:  
Oferty Wykonawcy uzyskały maksymalną liczbę punktów w kryterium ceny, zgodnie z wagą nadaną 
temu kryterium  – 60,00 pkt. 
Wykonawca zaoferował okres gwarancji na oba etapy – 48 miesięcy. Zamawiający określił, iż okres 
gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 48 miesięcy. Maksymalną punktację 
uzyskuje więc oferta, w której Wykonawca oferuje okres 48-miesięczy okres gwarancji, czyli zgodnie z 
wagą jaką nadano temu kryterium - 20,00 pkt.  
W kryterium doświadczenia zawodowego osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia (etap 1 i etap 2) oferty Wykonawcy uzyskały maksymalną punktację 20,00 pkt., gdyż 
zgodnie z kryteriami oceny ofert maksymalną punktację uzyskuje wykonawca, który wykaże jedna 
dokumentację projektową/ pełnienie funkcji kierownika robót/budowy w liczbie powyżej 5 zadań. W 
tym zakresie Wykonawca wykazał dla każdej osoby doświadczenie w powyżej 5 zadań, uzyskując 
maksymalną liczbę 20 punktów.   
 
 
 
 
Otrzymują: 

1) Wykonawcy, którzy złożyli oferty-wszyscy 
2) A/a 


