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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając  na  podstawie  art.  253  ust.  2   ustawy  z  dnia  11  września  2019  Prawo
Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  Z  2019  r.  Poz.  2019  ze  zm.)  informuje,  że  w  wyniku
przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019
Prawo  Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  Z  2019  r.  Poz.  2019  ze  zm.)  pn.„Utworzenie
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  na  terenie  gminy  Pokój  w  systemie  zaprojektuj
wybuduj  w ramach realizacji  operacji  z   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa
Inwestująca w Obszary Wiejskie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

1. EKOFIRMA Przemysław Gruszka
    ul. L. Waryńskiego 18A
    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Lp. Wykonawca Kryterium 
oceny oferty
„Cena”

Punkty za
kryterium
„Cena”

Kryterium „ Długość 
okresu gwarancji na 
roboty budowlane oraz 
zamontowane materiały i 
urządzenia (G)”

Punkty za kryterium 
„ Długość okresu 
gwarancji na roboty 
budowlane oraz 
zamontowane materiały 
i urządzenia (G)”

Łącznie 
przyznane
punkty

1. EKOFIRMA
Przemysław
Gruszka
ul. L. Waryńskiego
18A
27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski

551499,93 60,00 72 miesiące 40,00 100,00



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Wykonawca Ekofirma Przemysław Gruszka z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul.
L.  Waryńskiego  18A złożył  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę,  która  spełnia  wymogi
Zamawiającego  określone  w  SWZ.  Oferta  uzyskała  100  punktów,  tj.  maksymalną liczbę
punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę i zmieścił się
w  kwocie  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  realizację  zadania.  Wykonawca  wykazał
spełnienie  warunków  udziału   w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  z
postępowania. 

Termin zawarcia umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2, tj. w
terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej. 

Otrzymują:
1. a/a
2. EKOFIRMA Przemysław Gruszka, ul. L. Waryńskiego 18A27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
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