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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

             Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 25.09.2015r. o 

godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i 

wykonanie fontanny przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. 

 

             Najkorzystniejszą ofertę na realizację w/w zamówienia złożył Wykonawca oferty nr 5 - Import 

- Export Fontanny z Kamienia, Renata Kaczmarczyk, ul.  Zjednoczenia 122, 42 – 793 Ciasna. Na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

otrzymał: w kryterium - cena: 97 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 1 pkt, łącznie 98 pkt. Cena oferty 

najkorzystniejszej: 169 740 zł brutto; okres gwarancji 3 lata.  

 

 Pozostałe oferty, które podlegały ocenie: 

Oferta nr 1 – Firma Budowlano Drogowa, PRASBET Sp.j., ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz. 

Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

otrzymał: w kryterium cena: 66,93 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 1 pkt, łącznie 67,93 pkt. Cena 

oferty: 246 000,00 zł brutto; okres gwarancji 3 lata..  

Oferta nr 2 – In Vade Sp. z o. o. ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice. Na podstawie kryteriów określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w kryterium cena: 21,25 pkt; w 

kryterium - okres gwarancji: 1 pkt, łącznie 22,25 pkt. Cena oferty: 774 900,00 zł brutto; okres gwarancji 

3 lata.  

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp .z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław. Na 

podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 

otrzymał: w kryterium cena: 44,62 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 1 pkt, łącznie 45,62 pkt. Cena 

oferty: 369 000,00 zł brutto; okres gwarancji 3 lata. 

Oferta nr 4 – Systemy Automatyki Budynków, Jacek Wysocki, ul. Zgrupowania Zmija 9/261, 01-875 

Warszawa. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Wykonawca otrzymał: w kryterium cena: 67,40  pkt; w kryterium - okres gwarancji: 1 pkt, łącznie 68,40 

pkt. Cena oferty: 244 278,00 zł brutto; okres gwarancji 3 lata.  

Oferta nr 6 – DC Instal Daniel Chomiczewski, ul. F. Bielińskiego 2, 05-530 Czersk. Na podstawie 

kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzymał: w 

kryterium cena: 56,84 pkt; w kryterium - okres gwarancji: 1 pkt, łącznie 57,84 pkt. Cena oferty: 

289 665,00 zł brutto; okres gwarancji 3 lata.  

 

Dziękujemy za złożenie oferty. 

 

Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a                                                                                                                      


