
 

        

 
 
Zamawiający: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26 – 706 Tczów 
Tel. /48/676 80 23, NIP: 811 17 14 505, REGON 670224031 
 

 Tczów, dnia 21 czerwca 2022 r. 
GPR.271.5.2022 

 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów” ogłoszonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00160158/01 z dnia 2022-05-16. 

 

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:  ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.  

       Aleja Wojska Polskiego 43, 26-600 Radom 

 Cena oferty: 10 482 552,00 PLN brutto 

 Okres gwarancji: 60 miesięcy  

 Doświadczenie osoby (projektanta branży instalatorskiej): 2 projekty  

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp 
i na podstawie trzech kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60%, okres gwarancji 30% oraz doświadczenie osoby 
(projektant branży instalatorskiej) 10%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wymagane przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-
6 ustawy Pzp i art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie  art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). 
Oferta otrzymała łączną ocenę 90 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XXIII 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 

Doświadczenie 
osoby 

(projektant 
branży 

instalatorskiej) 

Łączna 
ilość 

punktów 

punkty punkty punkty 

1 
ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.  
Aleja Wojska Polskiego 43 
26-600 Radom 

10 482 552,00 60 2 projekty  

60 30 0 90,00  



 

 

 

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/

