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 Głogów, 04.09.2020 r. 
 

RI.271.15.2020 
 

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 i przebudowa pompowni ścieków w m. Serby i m. Ruszowice” jako najkorzystniejszą  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wybrana została oferta nr 2 złożona przez KAREM Dariusz Wierzbicki, Turów 5, 67-210 Głogów  

z całkowitym ryczałtowym wynagrodzeniem w wysokości: 2.386.200,00 zł brutto (słownie: dwa 

miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście zł brutto) oraz okresem udzielonej gwarancji 

jakości w wysokości 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć miesięcy). 
 

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  

- liczba 

punktów 

K2  

- liczba 

punktów 

Ocena ofert  

(liczba punktów)  

K1+K2 

1 

Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Wojska Polskiego 139 

63-200 Jarocin  

41,92 40,00 81,92 

2 
KAREM Dariusz Wierzbicki 

Turów 5, 67-210 Głogów 
60,00 40,00 100,00 

3 

Konsorcjum firm: 

Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Inżynieryjnego EKO-

BAU sp. j. Edyta Fiedot 

ul. Spółdzielcza 2a, 67-222 

Jerzmanowa 

Partner Konsorcjum – PROINVEST  

sp. z o.o., ul. Stanisława Kamińskiego 

40, 63-900 Rawicz 

53,64 40,00 93,64 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden  

z Wykonawców, żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona. 
 

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. 


