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Zamawiający: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów 
NIP: 8111714505, REGON: 670224031  
Tel. /48/676 80 23 

 Zwoleń, dnia 25 listopada 2021 r. 
GPR.271.5.2021 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Tczów”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  

Nr 2021/BZP 00235228/01 w dniu 2021-10-18. 

 

1. Działając zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana 
oferta oznaczona nr 1, złożona przez: 
 
 Nazwa i adres Wykonawcy:  „Ekoidea Tomasz Olek” 

        ul. Warszawska 187, 26 – 600 Radom 

 Cena oferty: 565 554,00 PLN brutto 

 Okres gwarancji: 60 miesięcy. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp 
i na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60% oraz okres gwarancji 40%. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4.  
Oferta otrzymała łączną ocenę 100 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XIX SWZ. 

2. Punktacja przyznana za każde kryterium oraz łączna punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy  

Ceny oferty  
 brutto  
w PLN 

Okres 
gwarancji 

w 
miesiącach 

Łączna 
ilość 

punktów 
punkty punkty 

1 
„Ekoidea Tomasz Olek” 
ul. Warszawska 187, 26 – 600 Radom  

565 554,00 60  

60 40 100,00  

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:  
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postepowaniu nie zostały odrzucone żadne 
oferty.  

Dziękujemy za udział w postępowaniu                                                                                                                   

 Na oryginale podpisał  
   Wójt Gminy Tczów  
     Arkadiusz Baran 

 

 

Zamieszczono: 

1) platforma zamówień publicznych: https://przetargi.tczow.pl 

https://przetargi.tczow.pl/

