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Sośnie, dnia 19.08.2021 r. 

Znak sprawy: ZP.271.6.2021 
 

- wszyscy Wykonawcy - 
 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowę remizy OSP        

w m. Cieszyn”. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Zamawiający: Gmina Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, działając na 

podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ww. ustawy. 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale III pkt 5 SWZ jest 

oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: ZAKŁAD USŁUGOWY „ELEKTROINSTAL” 

Marian Przybylski, ul. Powstania Listopadowego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski z ceną 

ofertową: 1 574 400 zł brutto oraz gwarancją jakości: 48 miesięcy. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
 

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Art. 239 ustawy stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wykonawca: 

ZAKŁAD USŁUGOWY „ELEKTROINSTAL” Marian Przybylski złożył najkorzystniejszą 

ofertę w postępowaniu, która otrzymała maksymalną liczbę punktów. Wybrany Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, jego oferta nie podlega odrzuceniu 

na podstawie art. 226 Ustawy. 
 

Ponadto Zamawiający informuje: 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres (siedziba) Wykonawcy 

Liczba 
punktów  

w kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów  
w kryterium 

„Gwarancja 

jakości” 

Łączna   
punktacja 

przyznana 

ofercie 

1 

ZAKŁAD USŁUGOWY 

„ELEKTROINSTAL” Marian Przybylski 

ul. Powstania Listopadowego 11 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

2) o braku Wykonawców, którzy zostali wykluczeni, 

3) o braku ofert odrzuconych. 
 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie 

zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu,     

o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

  Zastępca Wójta 

/-/ Dariusz Berek 


