Znak sprawy: ZP.0272.1.2020
Domanice, dnia 14 lutego 2020 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający - Gmina Domanice, działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej
PZP zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice - Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji
wodociągowej w Domanicach - Kolonii, gm. Domanice”, jako najkorzystniejsza wybrana
została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlano Instalacyjnych
„Budokan”, ul. Berka Joselewicza 2, 08-200 Łosice.
UZASADNIENIE
W dniu 7 lutego 2020 roku o godz. 8:35 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice - Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji
wodociągowej w Domanicach - Kolonii, gm. Domanice”.
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr.
Nazwa i adres
Cena brutto
Termin
Okres
oferty wykonawcy
płatności
gwarancji
faktury
1
Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU”, 491.985,36 zł 30 dni
5 lat
Pruszynek 49D, 08-110 Siedlce
2

Łukasz Cabaj „Hydra”, ul. Swobody 43,
08-110 Żelków

478.470,00 zł

30 dni

5 lat

3

Przedsiębiorstwo Robót Budowlano
484.746,10 zł 30 dni
5 lat
Instalacyjnych „Budokan” ul. Berka
Joselewicza 2, 08-200 Łosice
Ofertę Nr 2 złożoną przez Łukasza Cabaja „Hydra” Zamawiający odrzucił w trybie
art. 89 ust. 7b PZP, gdyż Oferent nie wniósł wadium w wymaganym terminie.
Pozostali Oferenci zaproponowali taki sam termin płatności faktury oraz okres
gwarancji. Dlatego w tych kryteriach, każda oferta otrzymała odpowiednio 10 pkt i 30 pkt.
W kryterium cena oferta nr 3 otrzymała 60 pkt, a oferta nr 1 - 59,12 pkt (484.746,10 zł /
491.985,36 zł *60). Oferta Nr 3 zdobyła łącznie 100 pkt, a oferta nr 1 - 99,12 pkt.
Oferta nr 3 uzyskała największą sumę punktów.
Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

