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Osielec, dnia 24.05.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

"FORMACJA 0 WYB0RZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2

ustawy Prawo zamówień

publicznych z dnia 11 września 2019r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

sektorowych w Spółce Komunalnej Skawa Jordanów Sp. z o.o w trybie przetargu ofertowego

oraz na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ZP.01.2021 z dnia
16.04.2021 r. na: .,Rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i

przepompownią ścieków - etap 1 dla osiedla Budowa w Łętowni i etap 11 d]a osiedla

Jakubczęcia w Łętowni" informuje, Że:

1. W Części I -Rozbudowa sieci kana]izacji wraz z przepompownią -etap 1 d]a osied]a
Budowa w Łętowni i etap 11 d]a osied]a Jakubczęcia w Łętowni 1 wybrana została jako

najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Paw]imex, Paweł Wojak
Stara Wieś 646, 34-600 Limanowa

Liczba punktów w kryterium:
cena-80pkt
gwarancja-20pkt
Łączna ilość przyznanych punktów: 100

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w
Spółce Komunalnej Skawa Jordanów Sp. z o.o oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr ZP.01.2021
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej ofefty w części 1 na

podstawie kryterium oceny ofert, gdzie cena brutto ofefty wynosi - 80 °/o i gwarancja -20
%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega
odrzuceniu, a także uzyskała najkorzystniejszą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny
ofert i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe złożone oferty w postępowaniu:

Oferta nr 1
Firma Budowlana „MRUGAŁA" Piotr Mrugała, Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary
Liczba punktów w kryterium: cena - 64,17, gwarancja - 20. Łączna ilość przyznanych
punktów: 84,17.

Oferta nr 2
EK0nvsTAL Sp, z o,o , ul, Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka
Liczba punktów w kryterium: cena - 62,64, gwarancja - 20. Łączna ilość przyznanych
punktów: 82,64.

Nie odrzucono żadnej oferty
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Zawarcie umowy
0 terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

H. W Części 11 - Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz roboty nawierzchniowe -

etap 1 dla osied]a Budowa w Łętowni

i etap H d[a osiedla Jakubczęcia w Łętowni -

wybrana zostałajako najkorzystniejsza oferta nr 3 z]ożona przez Wykonawcę:

Firma Produkcyjno-Usługowo-Hand]owa Pawlimex, Pawe] Wojak
Stara Wieś 646, 34-600 Limanowa

Liczba punktów w kryterium:
cena-80pkt
gwarancja-20pkt
Łączna i]ość przyznanych punktów: 100

Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w
Spółce Komunalnej Skawa Jordanów Sp. z o.o oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej ofefty w części 11 na podstawie kryterium
oceny ofert, gdzie cena brutto ofefty wynosi - 80 % i gwarancja - 20 %. Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, a także
uzyskała najkorzystniejszą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert i wymaganiami
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostale zlożone oferty w postępowaniu:

Oferta nr 1
Fima Budowlana „MRUGAŁA" Piotr Mrugała, Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary
Liczba punktów w kryterium: cena - 63,93, gwarancja - 20. Łączna ilość przyznanych
punktów: 83,93.

Oferta nr 2
EKOINSTAL Sp. z o.o , ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka
Liczba punktów w kryterium: cena - 60,03, gwarancja - 20. Łączna ilość przyznanych
punktów: 80,03.

Nie odrzucono żadnej oferty
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

Zawarcie umowy
0 teminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

Otrzymują:
1. Fima Budowlana „MRUGAŁA" Piotr Mrugała, Zaskale os. Za Torem 3, 34-424 Szaflary,
2. EKOINSTAL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka
3. Fima Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Pawlimex, Paweł Wojak, Staia Wieś 646, 34ń00 Limanowa
4. a/a

