Myszyniec, dnia 20 stycznia 2022 r.
GMINA MYSZYNIEC
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
IN.271.18.2021.KI
wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IN.271.18.2021.KI prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 pn. na wykonanie robót budowlanych na
podstawie projektu budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego
„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”
Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Gmina Myszyniec informuje, iż dokonano
rozstrzygnięcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 2 na wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu
budowlanego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa
i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie”
1) Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400
Łomża z ceną ofertową: 4.151.250,00 zł brutto i 80 miesięczną gwarancją i rękojmią.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia i uzyskała najkorzystniejszą łączną liczbę punktów w zakresie wszystkich
kryteriów oceny ofert: 100,00 pkt w kryteriach cena z wagą 60% - 60,00 pkt, okres gwarancji i
rękojmi z wagą 40% - 40 pkt.
Wykonawcy którzy złożyli oferty z punktacją przyznaną ofertom:

Nr
ofer
ty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba
punktów za
kryterium
„cena”

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ZIEJA” Ryszard Zieja, ul.
Fabryczna 9, 18-400 Łomża

4.151.250,00 zł
brutto
60,00 pkt

2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Liczba
punktów za
kryterium
„okres
gwarancji
i rękojmi”

Całkowita
liczba
punktów

80 miesięcy
40,00 pkt

100,00 pkt

3) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta, zgodnie z art. 308 ust.
3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 1129 ze zm.) przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2, gdyż w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym złożono jedną ofertę.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
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