
Gmina sośnicowice
44_]53 Sośnicow|ce, Rynek 19
N,F 9ó9. ]j.22.687 REGoN 276257788

Numer postępowania| zP -I/2o2o sośnicowice, dnia 27,oz.2o79l.

Wszyscy oferenci

ZAW|ADoMlENlE o WYBoRZE oFERTY

Działając na podstawie ań. 92 Ustawy - PraWo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 1843} zawiadamia 5ię, że
W postępowaniu na : ,,Budowa kanalizacji sanitamej do nieruchomości przy ul. ceramicznej w
sierakowicach" zostala Wybrana niżej Wymieniona ofertal

oleńa nr 3 - złożona pżez
lDUA Sp. z o.o. ul, Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

Dane Wybranej ofeńy
cena:319 672,26 bruttą loopkt (60 pkt cena +40 pkt czas trwania okresu gwarancvjnego}.

zestawienie ounktacii orzvznanei oozostałvm oferta:

ofeńa N 1 - zlożona przez:
Jumarpol Przewierty sp. z o.o. ul. Żelazna 4, 41-709 Ruda Śląska

ofeńa odrzucona na podstawie art.89 ust, 1pkt7a ustawy Prawo ZamóWień Publicznych.
Wykonawca nie Wyraził zgody na przedłużenie terminu zwiąZania ofertą W odpowiedzi na Wezwanie
zamaWiające8o,

ofeftan.'.2-żłożonapżez:
PRzEDslĘBloRsTWo RoBÓT lNŻYNlERYJNYCH l BUDoWtANYcH ,,JAF,, sp. z o.o,
ul, Zorska 14, 44-203 Rybnik

Dane Wybranei ofeńy
cena: 434 179,85 brutto, 44,17Dkt (44,17 pkt cena +0 pkt czas trwania okresu gwarancyjnego).

oteńa nr 4 - złożona przez,.

PouNsTAL sp. z o,o. ul. opolska 79A, 47_300 Krapkowice

ofeńa odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo ZamóWień Publicznych.
Wykon3wca nie Wyrazit zgody na przedłużenie t€rminu związania ofeńą W odpowiedzi na Wezwanie
zamaWiającego.

of eńa N 5 - złożona przez:
ZAKłAD lNsTAtAol BUDoWIANYCH sp. z o.o. sP. komandytowa
ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice

oferta odrzucona na podstawie ań.89 ust. 1pkt7a ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Wykonawca nie Wyraził zgody na przedlużenie terminu związania ofertą W odpowiedzi na Wezwanie
zamaWiające8o.

ofeńa nr 6 - złożona pżez:
F|RMA BuDoWtANA D_ART DAM|AN oGRoDoWsKl
ul. Tulipanowa 38, 44-264 Jankowice

cena: 319 729,93 zł brutto, 99.98Dkt (59,98 pkt cena +40 pkt czas trwania okresu gwarancyinego).



ołeńa nr 7 - złożona przez:
ANMAR U5ŁUG| BUDoWIANE ANNA soBuś_cEcoT
ul. Łomżyńska ],3/22, 4].-219 Sosnowiec

oferta odrzucona na podstawie art.89 ust. 1pkt 7a ustawy Prawo ZamóWień Publicznych.
Wykonawca nie Wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofeńą W odpowiedzi na WeżWanie
zamaWiającego.

UzAsADNlENlE

Wybrana ofeńa spełnia Wymagania zamawiającego określone W treści slWZ. ofeńa zgodnie z kMeriami oceny
ofert uzvskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryterióW (najwyższą ilość punktóW). oferta najkorzystniej5za W

rozumieniu ań. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

spolządriła: Dominika Magiera podinsP, ds, zómówień publi.znych


