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GIŚ.271.15.2017.AS.                                                              

         
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2017r., poz. 1579) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę i Miasto 
Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle” wybrano, jako ofertę 
najkorzystniejszą Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:  
„AGB” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Melioracyjnych i Drogowych, Andrzej 
Gostołek, ul. Rybacka 2, 78 – 630 Człopa.  
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wybrano ofertę ww. Wykonawcy za cenę: 612.000 zł łącznie z podatkiem VAT i z 
okresem rękojmi za wady wykonanego obiektu 8 lat. 
 
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy: 
 

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 

Punktacja 
przyznana ofertom 

w kryterium: 
cena – 60% 

Punktacja 
przyznana ofertom 
w kryterium okres 

rękojmi – 40% 

 
Łączna  

punktacja 

 
1. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Inżynieryjno Budowlanych 
„ELjOT” Jacek Luterek, ul. M. 
Skłodowskiej – Curie 9/1, 71 – 
332 Szczecin. 

 
 

43,33 pkt 

 
 

37,00 pkt 

 
 

80,33 pkt 

2.  „AGB” – Przedsiębiorstwo 
Robót Instalacyjnych, 
Melioracyjnych i Drogowych, 
Andrzej Gostołek, ul. Rybacka 
2, 78 – 630 Człopa. 

 
 

60,00 pkt 

 
 

40,00 pkt 

 
 

100,00 pkt 

 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) nie został ustanowiony dynamiczny 
system zakupów.  

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach. 
                                                

  Z poważaniem 
 

                                                                                                               /-/ Burmistrz Mirosławca 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl 
w dniu 05.09.2017r. 

http://www.bip.miroslawiec.pl/

