
 

 

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

ZP.271.2.2018                                                                                         Domaszowice, 16.03.2018 r. 
 
Gmina Domaszowice 
ul. Główna 26 
46-146 Domaszowice   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (ogłoszenie o przetargu 
nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 514359-N-2018 z dnia 06.02.2018 r.) 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po 
dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Domaszowice” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną 
przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21,     
46-022 Luboszyce 
 
UZASADNIENIE 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowę kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Domaszowice” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
10 ust. 1 i art. 39 Pzp. 
Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi 
kryteriami wyboru ofert: 
1) cena brutto – 60% 
2) wydłużenie gwarancji – 40% 
i postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i 
Pzp oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta (gdzie wykluczono: 0 ofert, 
odrzucono: 0 ofert) złożona przez: 
1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21,             
46-022 Luboszyce z zaoferowaną ceną brutto: 3 592 181,79 zł, wydłużeniem gwarancji o 24 



miesiące oraz ogólną sumą punktów 100,00, z tego: cena brutto – 60,00 pkt, wydłużenie 
gwarancji – 40,00 pkt.  

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a 
jego oferta była zgodna z przepisami Pzp oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać 
ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21,             
46-022 Luboszyce zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp. 
          
 

           Wójt Gminy 
                Zenon Kotarski 
              / - / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


