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WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

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

07.10.2022 r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z 

regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 

zł netto, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia nr 05/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 04.01.2021 

r. p.n. ”Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi 

dojazdowej w miejscowości Różanna dł. ok.350m, wykonywanej w trybie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie drogi w ramach specustawy 

równoległej do tej obecnie opracowywanej w m. Różanna”.           

          Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego na realizację w/w zadania 

złożone zostały 2 oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia tj. 68 000,00 zł brutto.  

    Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca 

oferty nr 2 Firma Usługowo- Handlowa Anna Kucharska, ul. Wiązowa 4, 26-300 Opoczno. 

 

        Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Oferta uzyskała 

największą ilość punktów w ramach zastosowanego kryterium oceny ofert tj. w kryterium „cena” 

100 pkt. Cena ofertowa brutto: 67 900,00 zł  

 

 

Oferty podlegające ocenie: 

 

  

Nr Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena 

brutto 
Punktacja   

Ranking  

ofert 

1. 

 

Obsługa Inwestycji Drogowych 

Krzysztof Murawski 

ul. Syski 11 B, 

26-341 Mniszków  

 

129 500,00 zł  52,43 pkt 
 II  

miejsce 

2. 

Firma Usługowa Handlowa Anna 

Kucharska,  

ul. Wiązowa 4,  

26-300 Opoczno  

 

 67 900,00 zł  100 pkt 
I 

miejsce 



 

 Umowa na realizacje w/w zadania zostanie podpisania w siedzibie Zamawiającego w terminie 

przez niego wyznaczonym.  
 

Do wiadomości: 

1. Wykonawcy: 

- Obsługa Inwestycji Drogowych, Krzysztof Murawski, ul. Syski 11 B, 26-341 Mniszków; 

- Firma Usługowa Handlowa Anna Kucharska,  ul. Wiązowa 4,  26-300 Opoczno  

2. Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                                                        

 

 

 

   

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

Z up. Burmistrza Opoczna 

/…/ Tomasz Łuczkowski 

Zastępca Burmistrza Opoczna 

 

 


