
 

 

Złotów, 22.08.2016 r. 

Zawiadomienie 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1.Pełna nazwa zamawiającego:    Gmina Złotów, 

                                                        ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

     

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo” 

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

 

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”  

ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice 

 

3. Uzasadnienie wyboru:   

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród 

przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu oraz najdłuższy okres gwarancji na 

wykonane roboty budowlane. 

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert: 

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „REJJS” 

   Wilków 92, 59-500 Złotoryja 

– ocena w kryterium „cena”– 66,70 pkt 

– ocena w kryterium „okres gwarancji”– 10,00 pkt 

     Ogółem – 76,70 pkt 

2. Firma Budowlana „JAMAL” Jan Pieprz 

  Ul. Strzelecka 5,  64-920 Piła 

– ocena w kryterium „cena”– 43,11 pkt 

– ocena w kryterium „okres gwarancji”– 10,00 pkt 

     Ogółem – 53,11 pkt 

3. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” 

 ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice 

– ocena w kryterium „cena”– 90,00 pkt, 

– ocena w kryterium „okres gwarancji”– 10,00 pkt. 

     Ogółem – 100,00 pkt 

4. Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej 

Ul. Krzywa 10,  64-920 Piła 

– ocena w kryterium „cena”– 59,45 pkt, 

– ocena w kryterium „okres gwarancji”– 10,00 pkt. 

     Ogółem – 69,45 pkt 

5. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz, 

 ul. Sosnowa 6,  77-400 Złotów 

– ocena w kryterium „cena”– 57,12pkt, 



 

 

– ocena w kryterium „okres gwarancji”– 10,00 pkt. 

     Ogółem – 67,12 pkt 

6. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych  „WODBUD” Tadeusz i Paweł Ryczkowscy 

Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 31, 64-920 Piła 

– ocena w kryterium „cena”– 72,11pkt, 

– ocena w kryterium „okres gwarancji”– 10,00 pkt. 

     Ogółem – 82,11 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


