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zP.L.ot.zolB Cho roszcz L2,02,20L8r,

Info rmacj a o wybo rze naj korzystniej szej oferty

dot. zamówienia pn. ,, Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na
terenie Gminy Choroszcz" - zadanie_ budowa kanalizacji sanitarnej wrazz bocznymi
odgalęzieniami sie,ci do granicy pasa drogowego w ul. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej

w Porosłach gm. Choroszcz
(ZP.1.01.2018)

współfinansowanego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień
publicznych, (Dz. U. z żOI5r poz. 2t64 ze zm.) zwanej w dalszej części ,,ustawą" Zakład Energetyki

Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o,o, zawiadamia o dokonanym wyborze

najkorzystniejszej ofert w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie Pn.:

,, Kompteksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Choroszcz" -
zadanie- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z bocznymi odgalęzieniami sieci do granicy Pasa
drogowego w u!. Rezydenckiej, Skrajnej i Sadowej w Porosłach gm. Choroszcz,

którą złożylo Przedsiębiorstwo lnstalacyjno - Budowlane Kazimierz Samborsk KsięŻyno ul.

Południowa 11A, 16-001 Kleosin,
W/w oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu okreŚlone

w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty (wraz podatkiem VAT)

- 1 355 460, 0o zł, przekracza kwotę jaką Zamawiający zamie rzał przeznaczyć na realizację zadania. W

związku z powyższym Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do kwotY

oferty najwyżej punktowanej. Podstawą wyboru oferty jest łączna ilość punktów w kryterium jakim

było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy termin gwarancji.

Zestawienie punktacji ofert obrazuje poniższa tabela.

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres

Liczba pkt.

W

kryterium-

cena -
80 pkt.

Liczba pkt.

w
kryterium-

termin
gwarancji-

20 pkt

Łączna

ilość punktótł
w kryterium
cena+ termin

gwarancji

1,.

Przcdsiębiorstwo
lnstalacyjno - Budowlane
kazimierz samborski

Księżyno ul. Południowa
11A,16-001 Kleosin

80 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

2
Bogdan Józef Falkowski

lnstalacje
Filipy 1, 15-603 Olmonty 78,4 pkt. 20 pkt. 98,4 pkt,



effi=.=
64,0 pkt. |l 20 pkt. |l 84,0 pkt

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, Że

żadna z ofert nie została odrzucona i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Zgodnie z ari.94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w

sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o

wyborze najko rzystn iejszej ofe rty.


