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Halinów, 07.10.2016 r.  

Nr sprawy: ZK.211.04.2016 

 

Wszyscy Wykonawcy,  

 którzy złożyli oferty  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.) na zadanie pod nazwą: 

„Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Mostowej, Krzemowej, 

Sezamkowej, Kryształowej w Cisiu, Gmina Halinów”. 

ZAWIADOMIENIE  

o  wyborze najkorzystniejszej oferty  

        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Roboty 

budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w ul. Mostowej, Krzemowej, Sezamkowej, 

Kryształowej w Cisiu, Gmina Halinów  

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 

Zakład Usług Budowlanych Tel-Bud Jerzy Brzozowski Sp. z o.o. 
Adres: Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin,  ul. Szosa Jadowska 51  

Cena brutto: 154 980,00 zł  

Termin wykonania: 30 listopada 2016 r. 

Gwarancja: 60 miesięcy 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z 

powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez 

Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów 

Cena –  60 pkt. 

Gwarancja – 30 pkt.  

Termin wykonania – 0 pkt. 

Razem: 90 pkt. 

         W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- cena ofertowa – 60 %, 

- długość udzielonej gwarancji (w miesiącach) – 30%, 

- termin realizacji zamówienia: 10% 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów: 

Do porównania ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór: 

Kryterium cena – 60% 

     Najniższa cena ofert brutto 

 Ocena punktowa =  ---------------------------------------------   x 60 pkt 

     Cena brutto oferty badanej 

 

 Do porównania ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowana następująca zasada:  

Kryterium długość udzielonej gwarancji – 30% 

Zamawiający przyznawał będzie punkty dla długości gwarancji od 36 do 60 miesięcy 

zadeklarowanej przez Wykonawcę w 4 pkt  formularza oferty, wg wzoru: 
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     Długość gwarancji w ofercie badanej 

 Ocena punktowa =  -----------------------------------------------------    x 30 pkt 

     Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy) 

 Kryterium termin realizacji zamówienia: 10% 

 Wykonawca, który zobowiąże się w swojej ofercie do wykonania przedmiotu umowy do: 

 - 30 listopada 2016 r – otrzyma 0 punktów, 

 - 25 listopada 2016 r. – otrzyma 5 punktów, 

 - 20 listopada 2016 r. – otrzyma 10 punktów.    

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono 6 ofert:  

1. Nazwa: INSTAN Andrzej Tomasz Noskiewicz 

Adres: 05-220 Zielonka, ul. Hugona Kołłątaja 58 

Cena brutto: 472 910,40 zł 

Termin wykonania: 30 listopada 2016 r. 

Gwarancja: 60 miesięcy 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 50 pkt. 

2. Nazwa: ZIB Zakład Instalacyjno-Budowlany. Eugeniusz Zalewski 

Adres: 21-400 Łuków, ul. Gałczyńskiego 45 

Cena brutto: 384 032,36 zł     

Termin wykonania: 20 listopada 2016 r. 

Gwarancja: 60 miesięcy 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 64 pkt. 

3. Nazwa: Zakład Usług Budowlanych Tel-Bud Jerzy Brzozowski Sp. z o.o. 

Adres: Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin,  ul. Szosa Jadowska 51  

Cena brutto: 154 980,00 zł  

Termin wykonania: 30 listopada 2016 r. 

Gwarancja: 60 miesięcy 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt. 

4. Nazwa: M J SANIT MAREK JENDRASZEK INSTALATORSTWO SANITARNE I 

OGRZEWANIA INSTALATORSTWO GAZOWE 

Adres: 05-071 Sulejówek,  ul. Mazowiecka 22 

Cena brutto: 314 880,00 zł 

Termin wykonania: 27 listopad 2016 r. 

Gwarancja: 60 miesięcy 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 60 pkt. 

5. Nazwa: ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO 

KANALIZACYJNYCH Sp. z o.o. 

Adres: Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin  

Cena brutto: 202 950,00 zł   

Termin wykonania: 30 listopada 2016 r. 

Gwarancja: 60 miesięcy 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 76 pkt. 

 

Zamawiający zawiadamia również, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w 

przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

http://www.money.pl/rejestr-firm/kody-pocztowe/05-071/
http://www.money.pl/rejestr-firm/kody-pocztowe/sulejowek-445/
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nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

Zapraszamy oferenta Nr 1 - przedstawiciela Firmy: 

Zakład Usług Budowlanych Tel-Bud Jerzy Brzozowski Sp. z o.o. 

Adres: Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin,  ul. Szosa Jadowska 51 do zawarcia umowy. Zawarcie umowy 

odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.10.2016 r. o godzinie 12.00. 

 

 

 

Dyrektor 

/-/ Małgorzata Komuda - Ołowska 

 


