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Nr spr. 14/2018     

                                                                                               

                                                                                          DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW  

                                                                                        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    

                      Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, ze w dniu 30.05.2018r. o 

godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa 

kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do  ul. Krasickiego w Opocznie”     

  

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 oferty, a następnie  zbadał, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

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

SERWIS Spółka z o.o., ul. Piotrkowska 83-89, 26- 300 Opoczno  

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 – 1.099.301,26 zł brutto. Oferowany przez 

Wykonawcę okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. 

 

Nr 

 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

 

Punktacja  

kryterium I 

Cena brutto zł 

 

Punktacja 

kryterium II  

Okres gwarancji 
 

Pkt  

łącznie 

 

Ranking  

ofert 

 

2 

BINSTAL Bożena 

Tchórz 

Ul. Spalska 26/28,  

97-200 Tomaszów 

 

46,22 pkt 

1.427.000,00 zł 

 

 40 pkt 

 60 miesięcy 

86,22 pkt 

 

 

 

III miejsce 

 

3 

STRADA  

Adam Olczak, Łukasz 

Piątek s.c., 

ul. Tuwima 3 lok. 10, 97-

300 Piotrków Tryb. 

56,75 pkt 

1.162.214,71 zł 

40 pkt 

60 miesięcy 

96,75 pkt 

 

 

 

II miejsce 

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

publicznych. 

Zamawiający informuje o przysługujących środkach ochrony prawnej , tj. wniesienia  odwołania  zgodnie z art. 

180 ustawy Pzp.  
 Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          Z-ca   Burmistrza                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            /…./Anna Zięba 

                                                                                                                                                                                                                      


