
 Głogów, 11.01.2022 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.16.2021 

 
 
dotyczy:  zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury zaopatrzenia  

w wodę południowej części gminy Głogów”. 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zamawiający, tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) informuje,  
że w dniu 11.01.2022 r. w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 239 ust. 1 i 2  ww. ustawy 
wybrano ofertę najkorzystniejszą. 
 
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 4 złożona przez HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz, Buczyna 6/1, 
59-160 Radwanice z ceną ryczałtową brutto: 837.384.43 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem 
trzysta osiemdziesiąt cztery 43/100 zł) oraz terminem udzielonej gwarancji jakości: 5 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.    
 
W postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy (ocena i streszczenie złożonych ofert): 
 

Nr 

oferty 

Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy oraz 

siedziba / miejsce prowadzonej działalności / 

miejsce zamieszczenia Wykonawcy 

Kryterium nr 1 

Cena ofertowa 

 brutto – 60 % 

/ (pkt dla kryterium) 

Kryterium nr 2 

Termin udzielonej 

gwarancji – 40 % 

/ (pkt dla kryterium) 

Punktacja 

łącznie 

1 
KAREM Dariusz Wierzbicki  

Turów 5, 67-210 Głogów 

948.271,83 zł 

(52,98 pkt)  

5 lat 

(40,00 pkt) 
92,98 pkt 

2 
F.I.S „INSTALEX” Mirosław Maksymczuk 

ul. Wójta Henryka 47, 59-300 Lubin 

1.555.794,92 zł 

(32,29 pkt) 

5 lat 

(40,00 pkt) 
72,29 pkt 

3 
INST-ECO s.c. Alina i Ryszard Reba 

ul. Tulipanowa 2, 67-106 Modrzyca 

1.024.836,00 zł 

(49,03 pkt) 

5 lat 

(40,00 pkt) 
89,03 pkt 

4 
HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz 

Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice 

837.384,43 zł 

 (60,00 pkt) 

5 lat 

(40,00 pkt)  
100,00 pkt 

5 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Hemiz-Bis" 

Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 27c, 59-230 

Prochowice 

1.360.403,63 zł 

 (36,93 pkt) 

5 lat 

(40,00 pkt)  
76,93 pkt 
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