
   

 
 Głogów, 25.03.2020 r. 

 

RI.271.7.2020 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

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

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadanie pn.: 

„Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik” jako 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wybrana została oferta nr 6 złożona przez RAGEN Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów z całkowitym ryczałtowym wynagrodzeniem 

w wysokości: 12.380.000,00 zł brutto (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy  

zł brutto) oraz okresem udzielonej gwarancji jakości w wysokości 5 lat (słownie: pięciu lat). 
 

Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu, a cena oferty nie przekracza 

środków zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Oferta ww. Wykonawcy jest 

ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.    
 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy (ocena 

i streszczenie złożonych ofert): 
 

Nr  

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

K1 (cena 

ryczałtowa 60 %) 

- liczba punktów 

K2 (okres 

udzielonej 

gwarancji) 

- liczba punktów 

Łączna punktacja 

K1+K2 

1 

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i 

Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.                           

ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica 

46,46 40,00 86,46 

2 

Przedsiębiorstwo Instalacji  

Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.                                                      

ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów  

52,74 40,00 92,74 

3 WUPRINŻ S.A.                                                                                                                                                  

ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań  
46,91 40,00 86,91 

4 MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K.                                                                                                                       

ul. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin  
27,66 40,00 67,66 

5 

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO 

Ryszard Rogowski                                                     

ul. Lotników 10a, 65-001 Zielona Góra  

51,18 40,00 91,18 

6 

RAGEN Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością                                                                       

ul. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów 

60,00 40,00 100,00 

7 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano – 

Usługowe „SZPAKOWSKI”                            

ul. Jana Pawła II 33, 66-100 Sulechów  

53,30 40,00 93,30 

8 
„INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o.o.                                                                                                                

ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów 
OFERTA ODRZUCONA 

9 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane 

„BODEX” J.K. Bordulak Sp. Jawna                      

ul. Portowa 5, 67-200 Głogów  

51,26 40,00 91,26 

10 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 

„EKO-BAU” sp. j. E. Fiedot                                   

ul. Spółdzielcza 2a, 67-222 Jerzmanowa 

57,19 40,00 97,19 



   

 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający, tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu Zamawiający na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu 11.03.2020 r. odrzucił ofertę nr 8 złożoną 

przez „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 5, 67-200 Głogów. 

Na podstawie art. 90 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający zwrócił się w dniu 04.03.2020 r. o pisemne udzielenie wyjaśnień w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty złożonej przez „INSTAL-GŁOGÓW”  

Sp. z o.o. w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 

09.03.2020 r. „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o.o. nie udzielił pisemnych wyjaśnień wyliczenia ceny 

złożonej oferty. 

Oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przez „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o.o. podlega 

odrzuceniu ponieważ cena oferty za realizację zadania w wysokości: 7.864.620,00 zł brutto jest  ceną 

„rażąco niską”, tj. o ponad 30 % niższa od wartości zamówienia powiększonego o należny podatek od 

towarów i usług, ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania oraz średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.   

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden  

z Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa 

w sprawie udzielenia zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 


