
 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w skrócie upzp. 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  
 

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy  

wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia  

(zakup nie jest objęty niniejszym postępowaniem – stanowić będzie przedmiot odrębnego zamówienia jako Część 2) 
 

Nr referencyjny: RRG.341.ZP-9/17 
 

1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:  (część 1 – Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum 
w Starej Kamienicy) 

 

EUROTECH GRUPA Spółka z o.o. 
z siedzibą: Nowa Kamienica 21/2 
58-512 Stara Kamienica 
 

Uzasadnienie 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ i w bilansie ustalonych 
kryteriów otrzymała największą  liczbę punktów, a tym samym uznana została za ofertę najkorzystniejszą. 

 

2 -  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 
zawierającym punktację w kryterium oceny ofert:      

 

a) Umowna cena –                                                                                                                                   60% = 60,00 pkt. 
podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN z zastrzeżeniem,  
o którym mowa w pkt. XVII.2.                                                                              

b) Termin realizacji –                                                                                                                               20% = 20,00 pkt. 
za skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – do co najmniej 31 sierpnia 2018 r. (włącznie) 

c) Kary umowne –                                                                                                                                    20% = 20,00 pkt. 
za podniesienie kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia o minimum 500 zł 
za każdy dzień zwłoki – 5% = 5,00 pkt. ale max 20,00 pkt. 

 

Oferta nr 1  –  67,45 pkt. 
Firma „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H. G. I. Komorowscy  
Spółka Jawna 
z siedzibą:  Ptaszków 85/2  58-400 Kamienna Góra 
w tym za: 

a) 47,45 pkt.    
b) 20,00 pkt.    
c) 0,00 pkt. 
 

Oferta nr 2  –  100,00 pkt. 
EUROTECH GRUPA Spółka z o.o. 
z siedzibą: Nowa Kamienica 21/2  58-512 Stara Kamienica 
w tym za: 

a) 60,00 pkt.     
b) 20,00 pkt.    
c) 20,00 pkt.  

 
Stara Kamienica, 24 sierpnia 2017 r.         Wójt Gminy        
                                                                                                                   /-/ Zofia Świątek           


