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- wszyscy wykonawcy -

dotyczyl postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
roboty budowlane pn: ,,Budowa kanalizacii przy ul' Kościuszki i modernizacia
oczyszczalni ścieków w Cieszanowie'' wykonanie instalacii paneli
fotowo ltaicznych na terenie oczy szczarlni śc ieków"

INFORMACIA
o wyborze naikorzystnieiszei oferĘ

Zamawiająry: Zakład Usług Komunalnych Sp. zo. o. w Cieszanowie na podstawie art.
92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. |]. z
2019 r., poz. 1843) informuie, że dokonano wyboru oferty naikorrystnieiszei:
,,Budowa kanalizacii przy ul. Kościuszki i moderrrizaĄa oczyszczalni ścieków w
Cieszanowie" wykonanie instalacii paneli fotowoltaicznych na terenie
o czy szczal ni ściekówr''
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych !v pl$. 12 SIWZ iest
oferta nr 2 złożonaprzezWykonawcę: Firma Handlowo_Usługowa ,,EFEKT' Marek
Zawisza, ul. Krakowska 163, 38-400 Krosno ceną ofertowąz 2L7 71o.oo zł brutto
oraz dfugość okresu gwarancii na roboĘbudowlane oraz zamontowane materiaĘ
i urządzenia _ 6o miesięry.

Uzasadnione wyboru:
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ
oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
określonych w razdziale L2 SIWZ - ,,Cena" - 60.00 p|<t., ,,DŁugość okresu gwarancji na
roboty budowlane oraz zamontowane materiaĘ i urzqdzenia" - 40 pkt.; razem - 100.00
pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. L), 2) i 3) ustawy Pzp, Zamawiająry
informuje:
1) o wykonawcach, którzy złoĘli ofeĘr, punktację przyznaną ofertom w każdym

um ocenv ofert i łaczne l:

Nr
oferty Nazwa i adr,es Wykonawcy

Punkty
prąrzrrane ofercie

Kryte,rium:
Cena - 60Vo

PunkĘ
pmyrnaire ofer-cie

Kryterium:
Dfugośćgwarancii na

rcboty budowlane oraz
zamonto$'ane materiaĘ

iuęądzenia
- tlfio/^

-Ęczna
punktacia
przpnana

ofercie

I
EKOSERWIS BP Sp. z o. o. Aleia
loOO-lecia 2a I I 2l'sa0 Biała

Podlaska
s4.43 40 94.43

2

Firma Handlowo_Usługowa
,'EFEKT"

MarekZawisza
ul. Krakowska 163

38-400 Krosno

60.o0 40 100.00
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2) o brakułvylonawcóW którry zostali rłykluczeni,
3) o bralłu wykonawców których oferty zostały odrzuconą

|ednocześnie Zamawia|ący informuję iż ww. postępowaniu nie ustanowił
dynamicznego systemu zakupów.

umawiąjwgo
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