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Błaszki, dn. 09.10. 2013 r. 

 

 
          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie 

zamówienia na: 

Modernizacja automatyki Komunalnej Oczyszczalni 

Ścieków w Borysławicach– nr sprawy 1/2013   

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie 

instalacji elektrycznych, 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. Na podstawie art. 

92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejsza, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, została wybrana oferta złożona przez: 

Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o., ul. Rolna 38,  
54-111 Wrocław 

 Cena brutto: 178309,27 zł 
 

Wybrana oferta spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i uzyskała 

największą liczbę punktów, tj. 100 w jedynym kryterium – najniższej ceny. 

 Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, 

wraz z przyznaną im punktacją : 

Nr 

oferty 

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Liczba punktów  w jedynym 

kryterium; najniższa cena  

1 
„Regula” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65,                    

85-825 Bydgoszcz 
Oferta wykluczona 

2 
MILKOMATIC Sp. z o.o., ul. Hiacyntowa 4,                   

05-077 Warszawa-Wesoła 
Oferta wykluczona 

3 
Mikor – Automatyka Mikołajczyk Radosław,                    

ul. Baśniowa 4/47, 05-220 Zielonka 
Oferta wykluczona 

4 DREWA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 2, 05-270 Marki 76,19 pkt 

5 
„MERCOMP SZCZECIN” Sp. z o.o., ul. Rapackiego 14, 

71-575 Szczecin 
85,86 pkt 

6 
Biuro Projektowo Techniczne Eko Sp. z o.o., ul. Rolna 38, 

54-111 Wrocław 
100,00 pkt 
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 Na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że 

umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta po 

upływie 10 dni od daty przesłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy 

odrębnym pismem. 
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