
Przytyk, dnia 28 listopada 2014 roku

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87

Dotyczy: zapytanie ofertowe- zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. 

„Budowa żelbetowego zbiornika wody przeciw-pożarowego w Słowikowie”  - znak: 
ZP.d.272.3a.2014

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych  oraz  
pkt.8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

• przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli 
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty

1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

ESBUD Stanisław Sobera, ul. Podzamcze 60, 27-100 Iłża

Cena ofertowa brutto  182 727,82 złotych

Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)
Uzasadnienie Łączna punktacja

– suma punktów za 

poszczególne kryteria

Cena ofertowa 81,52pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w pkt. 8 SIWZ:

              Cena oferty najtańszej brutto

C=                 x  waga kryterium

               Cena oferty badanej brutto

Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 

zaokrąglania.

148.959,78  :  182.727,82  x 100 pkt = 81,52 pkt

81,52pkt

Numer oferty 

2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Dorota Paszkowska i  Halina Paszkowska  wspólnicy spółki cywilnej -

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZBIG – BET”;  Makowiec ul. Radomska 13; 26 –

640 Skaryszew

Cena ofertowa brutto 148.959,78  złotych
Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)
Uzasadnienie Łączna punktacja

– suma punktów za 

poszczególne kryteria

1



Cena ofertowa 100 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w pkt. 8 SIWZ:

              Cena oferty najtańszej brutto

C=                 x  waga kryterium

               Cena oferty badanej brutto

Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 

zaokrąglania.

148.959,78  :  148.959,78    x 100 pkt =  100 pkt

100 pkt

Numer oferty 

3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Cezary Stanisławek „CZARBUD” Usługi Remontowo- Budowlane. 26-600 Radom, 

ul. Wolanowska 87D

Cena ofertowa brutto 186.273,78 złotych

Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)
Uzasadnienie Łączna punktacja

– suma punktów za 

poszczególne kryteria

Cena ofertowa 79,96 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru 

matematycznego, określonego w pkt. 8 SIWZ:

              Cena oferty najtańszej brutto

C=                 x  waga kryterium

               Cena oferty badanej brutto

Ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez 

zaokrąglania.

148.959,78  :  186.273,78    x 100 pkt =  79,96 pkt

79,96 pkt

• informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w pkt. 8 SIWZ 

(cena – maks. 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: Dorota 

Paszkowska i Halina Paszkowska  wspólnicy spółki cywilnej -Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „ZBIG – BET”; Makowiec ul. Radomska 13; 26 – 640 Skaryszew (cena 

ofertowa brutto: 148.959,78 złotych), ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert -
w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt).

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

Tablica ogłoszeń
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