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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający
informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr IR.271.1.17.2018 na:
Budowę
w Tłuszczu

sieci

wodociągowo-kanalizacyjnej

na

osiedlu

Klonowa-Norwida

ETAP III część 1 w ramach projektu Przeciwdziałanie degradacji

środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych
Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w
Gminie Tłuszcz, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
PPUH GAW-BUD
Eugeniusz Gawor
ul. Ogrodowa 3
08-200 Łosice
Projekt współfinansowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu,
uzyskała maksymalną ilość punktów przyznaną w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert –
„Cena” -60 % i „Okres gwarancji” – 40%.
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Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, umowa w sprawie
zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa
w art. 94 ust. 1 ustawy, ponieważ w przypadku przedmiotowego postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę

ZESTAWIENIE OFERT
Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

PPUH GAW-BUD
Eugeniusz Gawor
ul. Ogrodowa 3
08-200 Łosice

1.

1 574 439,21 zł

Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny ofert
oraz łączna punktacja
Nr oferty

Liczba punktów za
kryterium „CENA”

Liczba punktów za kryterium
„OKRES GWARANCJI”

Łączna liczba punktów

1

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Z poważaniem
Burmistrz
Paweł Marcin Bednarczyk
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