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Orli Staw, dnia 21 marca 2016 r. 

UA.271.1.5.2016                                                                           

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa studni 

głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości Prażuchy Nowe dla Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówieo Publicznych – 

nr ogłoszenia 21381 - 2016 z dnia 01.03.2016 r. 

 
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że  

w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę ZAKŁAD STUDNIARSKI LEOPOLD 

ŚMIAŁKOWSKI z siedzibą przy ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź, została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

1. Uzasadnienie wyboru 

Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.  

Zamawiający  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie dwóch kryteriów oceny 

ofert:   

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilośd punktów jaką 

może otrzymad oferta w danym 

kryterium 

Cena brutto oferty (C) 90 % 90 punktów 

Termin wykonania 

zamówienia 
10 % 10 punktów 

 

2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

1) oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę „GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy z siedzibą  

w Woli Podłężnej, ul. Prosta 2, 62-510 Konin; 

2) oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. 

Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce; 

3) oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę ZAKŁAD STUDNIARSKI LEOPOLD ŚMIAŁKOWSKI 

z siedzibą przy ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź; 
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4) oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Terlan Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemyskiej 

5, 61-324 Poznao. 

3. Punktacja przyznana ofertom w dwóch kryteriach oceny ofert 

1) Oferta nr 1 w kryterium „cena brutto oferty” uzyskała 82,44 pkt., w kryterium 

„termin wykonania zamówienia” uzyskała 5,56 pkt., łączna punktacja przyznana 

ofercie 88,00 pkt.; 

2) Oferta nr 2 w kryterium „cena brutto oferty” uzyskała 23,29 pkt., w kryterium 

„termin wykonania zamówienia” uzyskała 5,56 pkt., łączna punktacja przyznana 

ofercie 28,85  pkt.; 

3) Oferta nr 3 w kryterium „cena brutto oferty” uzyskała 90,00 pkt., w kryterium 

„termin wykonania zamówienia” uzyskała 5,56 pkt., łączna punktacja przyznana 

ofercie 95,56 pkt.; 

4) Oferta nr 4 w kryterium „cena brutto oferty” uzyskała 84,49 pkt., w kryterium 

„termin wykonania zamówienia” uzyskała 10,00 pkt., łączna punktacja przyznana 

ofercie 94,49 pkt. 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę ZAKŁAD 

STUDNIARSKI LEOPOLD ŚMIAŁKOWSKI z siedzibą przy ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź, 

uzyskując łącznie 95,56 pkt. 

 

         

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Daniel Tylak 


