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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym art. 275 pkt 2 na: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
w Młynarach”.

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców
o:
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale
XIX. (Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
ELZAMBUD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 135
82 – 300 Elbląg
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 4 637 100,00 zł brutto i okresem gwarancji
jakości 60 miesięcy.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny
ofert (cena – 60,00%, okres gwarancji jakości – 40%) oraz łączną punktację:
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[Wpisz tutaj]

Nr oferty

2

1

Nazwa i adres wykonawcy

Przedsiębiorstwo
BudowlanoMontażowe ELZAMBUD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 135, 82 – 300 Elbląg
Instalcompact Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo
Podgórne

Liczba
punktów w
kryterium
Cena

Liczba punktów
w kryterium Łączna
okres gwarancji punktacja
jakości

60,00

40,00

100,00

42,22

40,00

82,22

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta Nr 2 Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego ELZAMBUD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 135, 82 – 300 Elbląg spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego
określone w SWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w rozdziale XIX. (Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert) Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcy środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.
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