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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia z 
zakresie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojektuj i 
wybuduj”. 
 
1) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z 2020 poz. 288 z późn. 
zm.) w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza 
wybrana została oferta złożona przez następującego wykonawcę: 

 

Numer oferty: 2 

Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  

ECO-PLAST  

Siedziba (adres) Wykonawcy:  ul. Zachodnia 34, 63-300 Pleszew  

Łączna punktacja: 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a oraz art. 91 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest 
ofertą z ceną w wysokości 1.128.250,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia i z wysokością zasypki od 1,6 m i powyżej dot. wytrzymałości 
zbiornika oczyszczalni co w związku z ustalonym w postępowaniu kryterium oceny 
ofert (cena oferty = 60 %, wytrzymałość zbiornika oczyszczalni = 40%) stanowi 
podstawę do wyboru oferty w/w Wykonawcy. Wykonawca spełnia postawione przez 
Zamawiającego warunki  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
co potwierdził wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, a jego oferta nie podlega 
odrzuceniu. 
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
 

 
 
 
                                                                                               /-/Jan Nowak  
                                                                                       Wójt Gminy Kawęczyn 

Lp. Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Punkty w 
kryterium: 
Cena waga 

60% 

Punkty w 
kryterium: 

Wytrzymałość 
zbiornika  

waga 40% 

Łączna ilość 
punktów 

1.  
Spółka Budowlano-

Handlowa „SMOLBUD” S. C. 
Smolny Grzegorz, Smolna 
Alicja, ul. Wybudowanie 

Wąbrzeskie 1, 
86-230 Lisewo  

 

 
 

58,58 pkt 

 
 

40,00 pkt 

 
 

98,58 pkt (2) 

2.  
Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 
ECO-PLAST  

Tomasz Białas,  
ul. Zachodnia 34,  
63-300 Pleszew 

 

 
 

60,00 pkt 

 
 

40,00 pkt 

 
 

100,00 pkt (1) 


