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 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr UG.3
obiektu sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Pęczniewie- filia w Brzegu”, ogłoszonego na stronie Zamawiaj
peczniew.pl w dniu 14.08.2018 rok
 

Na podstawie pkt. XIII ust. 1 oraz ust. 3 zapytania ofertowego nr UG.
przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn. 
„Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w P
Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert zło
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „ przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
obiektu sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Pęczniewie -
złożoną przez firmę WERBUD
Pośrednik 1 A; 62-840 Koźminek

 
Zamawiający wszczął postę
zamówienia jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach 
zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w P
w Brzegu”. 
Postępowanie jest prowadzone na po
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców.  
 
Do upływu terminu składania ofert wpłyn
1. ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53 lok. 6; 
90-130 Łódź; 
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Pęczniew, 03

 
Wykonawcy
biorący udział
w postę

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zapytania ofertowego nr UG.3.2018 na przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
obiektu sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 

filia w Brzegu”, ogłoszonego na stronie Zamawiaj
.2018 roku. 

e pkt. XIII ust. 1 oraz ust. 3 zapytania ofertowego nr UG.
przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn. 
„Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie 

że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w post
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „ przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
obiektu sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 

- filia w Brzegu”, wybrano jako najkorzystniejsz
ę WERBUD, Roboty Drogowo- Budowlane, Piotr Ple

źminek 
UZASADNIENIE  

ął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego 
przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach 

zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w P

powanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjnoś
ść oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez: 
ACTIVA Longin Witkowski 

ęczniew, 03.09.2018 r 

Wykonawcy 
ący udział 

w postępowaniu 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
obiektu sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 

filia w Brzegu”, ogłoszonego na stronie Zamawiającego www.e-

e pkt. XIII ust. 1 oraz ust. 3 zapytania ofertowego nr UG.3.2018 na 
przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach zadania pn. 

ęczniewie - filia w Brzegu”, 
żonych w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „ przeprowadzenie prac modernizacyjnych 
obiektu sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole 

filia w Brzegu”, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 
Piotr Pleśnierowicz, 

powanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem 
przeprowadzenie prac modernizacyjnych obiektu sportowego w ramach 

zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie - filia 

dstawie zasady konkurencyjności, w sposób 
 oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 
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2. WERBUD 
Roboty Drogowo- Budowlane
Piotr Pleśnierowicz 
Pośrednik 1 A; 62-840 Koźminek
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzi
treści zapytani ofertowego. 
 
Ocena oferty nr 1: 
Kryterium „cena oferty” 
Liczba                       Cn 
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 
punktów                  Cb 
 
125 000,00 
 ------------- x 100 x 100% = 52,89 pkt
236 325,41 
Łączna punktacja:52,89 pkt 
 
Ocena oferty nr 2 
Kryterium „cena oferty” 
Liczba                       Cn 
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 
punktów                  Cb 
 
125 000,00 
 -------------    x 100 x 100% = 100 pkt
125 000,00 
Łączna punktacja: 100,00 pkt.
 
Porównanie punktacji w ramach kryteriów oceny ofert
Lp. Nazwa i adres wykonawcy

1. ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53 lok. 6;
90-130 Łódź 

2. WERBUD 
Roboty Drogowo- Budowlane
Piotr Pleśnierowicz 
Pośrednik 1 A; 62
Koźminek 
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Budowlane 

źminek 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostały pod uwagę  kryteria oceny wskazane w 

x 100 x waga kryterium 100% 

x 100 x 100% = 52,89 pkt 

 

x 100 x waga kryterium 100% 

x 100 x 100% = 100 pkt 

100,00 pkt. 

w ramach kryteriów oceny ofert 
Nazwa i adres wykonawcy Kryterium nr 1 

Cena oferty 
Punkty 

ACTIVA Longin Witkowski 
ul. Narutowicza 53 lok. 6; 

52,89 52,89 

Budowlane 

rednik 1 A; 62-840 

100,00 100,00 

ę  kryteria oceny wskazane w 
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Mając na uwadze określone w tre
oraz  kryteria oceny ofert, wyniki przeprowadzonej oceny ofert oraz fakt, i
jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,  Zamawiaj
ofertę złożoną przez  
WERBUD, Roboty Drogowo
Koźminek 
 

Zamawiający informuje, że wyznacza termin podpisania umowy
dzień 10.09.2018 roku godz. 10:00 w siedzibie 
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ślone w treści zapytania ofertowego warunki udziału w post
oraz  kryteria oceny ofert, wyniki przeprowadzonej oceny ofert oraz fakt, iż

ą zapytania ofertowego,  Zamawiający za najkorzystniejs

WERBUD, Roboty Drogowo- Budowlane, Piotr Pleśnierowicz, Pośrednik 1 A; 62

że wyznacza termin podpisania umowy z wybranym wykonawc
2018 roku godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 

/-/ Marcin Janiak

Wójt Gminy Pęczniew

ci zapytania ofertowego warunki udziału w postępowaniu 
oraz  kryteria oceny ofert, wyniki przeprowadzonej oceny ofert oraz fakt, iż niniejsza oferta 

cy za najkorzystniejszą ofertę uznał 

średnik 1 A; 62-840 

z wybranym wykonawcą na 

 

/ Marcin Janiak 

 

Wójt Gminy Pęczniew 


