
Skoroszyce, dnia 29.06.2018 r. 

ZP.271.7.2018.IBK 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.        

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty 

budowlanej: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – obręb Czarnolas”  
 

wybrano następującą ofertę 
oferta nr 3 złożona przez firmę: 

Firma Handlowa EURO STANDARD s.c., Antoni Król Andrzej Król, 45-525 Opole, ul. 

Strzelecka 53a  

 

cena oferty: 493 062,92 zł 

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ oraz wymagania 

określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt 

tj. największą liczbę punktów, spośród złożonych ofert, tym samym jest to najkorzystniejsza 

złożona oferta. 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  

 

Liczba punktów w kryterium 
Nr 

oferty 

WYKONAWCA 

nazwa i adres 
cena zł / 

l. punktów 
(60) 

Gwarancja (min.36 

m-cy, max. 60 m-cy) /  

l. punktów (40) 

Liczba 

punktów 

1. 

Zakład Usługowo Handlowy 

BUDMAR ul. Chabrów 10/28, 

45-221 Opole 

566 827,39 / 52,19 60 / 40 92,19 

2.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Handlowo – Usługowe 

Kazimierz Sewioło, 49-200 

Grodków, ul.Traugutta 17 

527 893,48 / 56,04 60 / 40 96,04 

3. 

Firma Handlowa EURO 

STANDARD s.c., Antoni Król 

Andrzej Król, 45-525 Opole, ul. 

Strzelecka 53a 

493 062,92 / 60 60 / 40  100,00 

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty  

x x 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :  

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy 

x x 

 



 

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

– 05.07.2018 r. 
 

         Zatwierdził: 

              Barbara Dybczak  

        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 

 

Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  

na stronie internetowej Zamawiającego  

oraz tablicy ogłoszeń w dniu 29.06.2018 r. 


