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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.)  informuję,  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.  „Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji: Tytuł Projektu I:
„Ochrona  różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  centrum  ochrony
różnorodności  biologicznej  w  Pokoju,  sporządzenie   inwentaryzacji  przyrodniczej
korytarzy ekologicznych i  przeprowadzenie działań z zakresu edukacji  ekologicznej  i
promocji  na  obszarze  województwa  opolskiego”Tytuł  Projektu  II:”Ochrona
różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  ośrodka  zrównoważonego  rozwoju  w
Pokoju,  stworzenie  planu  i  programu  integralności  spójności  regionalnego  systemu
Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  dokonano  wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Berbud Sp. z o.o. Sp.k. 
reprezentowana przez Berbud Sp. z o.o.
w imieniu której działa Prezes Zarządu
Bernard Koziol
ul. Brynicka 6, 46-082 Kup

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)” podany w
miesiącach 

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

Łącznie 
przyznane
punkty

1. Berbud Sp. z o.o.
Sp.k. ul. Brynicka
6, 46-082 Kup

6 777 000,00 60,00 72 40,00 100,00

Wykonawca  Berbud  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  złożył  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę,  która
spełnia wymogi Zamawiającego określone w SWZ. Wykonawca jako jedyny złożył ofertę  i
uzyskał  100  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert. Wykonawca  wykazał  spełnienie
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania.



Zamawiający  zwiększył  kwotę  na  realizację  zadania  do  ceny  najkorzystniejszej  oferty  w
związku z powyższym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O  drzucenie ofert:  

         W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

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.Berbud Sp. z o.o. Sp.k. 
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