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                                                                                DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW  

                                                                                        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

  

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

05.04.2018r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa 

zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską , w miejsc. Kraszków Gmina Opoczno”  

 

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 złożone zostały 3 oferty. 

(informacja z otwarcia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.opoczno.pl).   
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. 

W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty nr 1 Wykonawcy - Usługi 

Remontowo Budowlane Stanisław Pacan, Miedzna Drewniana 274/2.  

W/w Wykonawca  nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta uzyskała 

największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert  tj. cena 60 pkt i 

oferowany okres gwarancji 40 pkt, łącznie 100 pkt. Cena najkorzystniejszej oferty - 511.910,23 

zł brutto. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

 

Pozostałe oferty: 

NUMER 

OFERTY 
WYKONAWCA 

PUNKTACJA 

Kryterium: cena  

brutto 

 

PUNKTACJA  

Kryterium: 

Okres 

gwarancji 

 

PUNKTACJA 

łączna 

 

Ranking 

ofert  

2 

Usługi Budowlane 

Wojciech Popecki, 

Sitowa 54A,  

26-300 Opoczno 

      

  615.576,17 zł  

      

   49,90 pkt    

  

   60 m-cy 

     

    40 pkt     

     

 

   

   

    89,90 pkt  

 

  

 

 II miejsce  

3 

MIX-BUD Adam 

Wiktorowicz, 

Zachorzów 21B,  

26-332 Sławno 

   633.224,64 zł    

 

    48,51 pkt     

 

   60 m-cy  

    

    40 pkt  

         

 

 

    

    88,51pkt 

 

 

III miejsce 

 

Umowa na realizację w/w zamówienia  zostanie podpisana w terminie zgodnym z art.94 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Jednocześnie  Zamawiający informuje o przysługujących środkach ochrony prawnej , tj. wniesienia  

odwołania  zgodnie z art. 180 ustawy Pzp.  



Jednocześnie Zamawiający informuje, że: zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp stwierdził 

i poprawił w ofercie  nr  2 Wykonawcy – Usługi Budowlane Wojciech Popecki, Sitowa 54A, 26-300 

Opoczno  oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 
        

Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              Burmistrz                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 /…./Rafał Kądziela

                                                                                                                                                                                                                       


