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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

                      Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, ze w dniu 

31.07.2017r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, 

transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na  terenie 

miasta i gminy Opoczno w 2017r.  
Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej  oraz  wskazuje 

punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację. 
Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego złożona została 1 oferta. 

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, 

tj. 65.000 zł brutto. 
  Mając na względzie postanowienia zawarte w art.24 aa ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, a następnie  zbadał, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty nr 1 Wykonawcy – HAKUNA 

Halina Stępień, Ostrów 85, 26-300 Opoczno. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu określone w siwz i uzyskała największą ilość punktów w 

ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert  tj. cena 60 pkt i oferowany czas reakcji na 

zgłoszenie 40 pkt, łącznie 100 pkt. Oferowany przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej 

czas reakcji na zgłoszenie 3 dni. 

Ceny  jednostkowe oferty najkorzystniejszej : 

a) Cena dostawy  1 tony piasku  w wysokości  brutto 10,82 zł ,/ słownie złotych: dziesięć 

złotych  82/100/   w tym podatek  VAT  stawka = 23 %,  Cena netto 8,80 zł  

 

b) Cena dostawy  1 tony żwiru  w wysokości  brutto  13,53 zł ,/ słownie złotych: trzynaście   

złotych 53/100 /   w tym podatek  VAT  stawka = 23%, Cena netto 11,00 zł 

 

c) Cena dostawy  1 tony szlaki  w wysokości  brutto 29,77 zł ,/ słownie złotych: dwadzieścia  

dziewięć  złotych 77/100/   w tym podatek  VAT  stawka = 23%, Cena netto 24,20 zł 

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa  w sprawie zamówienia 

publicznego w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od 

przesłania  informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.                

                      
           
Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a     


