Odolanów dnia: 2021-10-27

Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
……………………………………………….
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP.271.2.27.2021
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez
negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa drogi gminnej nr 796388 P ul. Słonecznej
w Tarchałach Wielkich” – znak sprawy ZP.271.2.27.2021.

Zamawiający, Gmina i Miasto Odolanów, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w
toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:
Gembiak-Mikstacki spółka jawna
Transportowa 3
63-700 Krotoszyn
na: Przebudowa drogi gminnej nr 796388 P ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich za cenę brutto 237 287.54 zł.
Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Art. 239 Ustawy stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wykonawca Gembiak-Mikstacki Sp.j., złożył
najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną liczbę punktów. Wybrany
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w SWZ, jego oferta nie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 226 Ustawy.
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

2

Gembiak-Mikstacki spółka
jawna
Transportowa 3
63-700 Krotoszyn

60,00

40,00

100,00

1

ITERBUD Bartosz Kosecki
Korczak 79
62-800 Kalisz

54,34

40,00

94,34

Sporządziła: Sylwia Styrczula

Informacja o terminie zawarcia umowy:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający

Sporządziła: Sylwia Styrczula

