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Krośnice, dnia 10 listopada 2021 roku 
RGPOŚiI.271.31.3.2021 

 

 Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

przetargowym  
w dniu 4 listopada 2021 roku 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o wyborze oferty 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)  

Wójt Gminy Krośnice zawiadamia, że 

w wyniku postępowania przetargowego dla zadania pn. „Budowa sieci 
wodociągowej przy ul. Kasztanowej w Wierzchowicach” 

przeprowadzonego: 

 w trybie przetargu: podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 

pkt 1) ustawy pzp 

 ogłoszonego: w Biuletynie Zamówień Publicznej w dniu 18 

października 2021 roku pod nr. 2021/BZP 00233819/01, w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krośnice 

 w którym złożono w wyznaczonym terminie 1 ofertę: 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

wykonawcy 
Cena brutto [zł] Okres gwarancji 

1 
PPHU EXPORT IMPORT  

Władysław Skiba  

ul. Poziomkowa 14 56-300 Milicz 

189.555,21 5 lat 

 oferta: 

PPHU EXPORT IMPORT Władysław Skiba ul. Poziomkowa 14  
56-300 Milicz 

w cenie brutto 189.555,21 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 21/100) 
z okresem gwarancji 5 lat  

uznana została za najbardziej korzystną. 
 
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i została uznana za najbardziej korzystną. 
Wyboru dokonano w oparciu o kryterium cena zamówienia (waga kryterium 

60 %), okres gwarancji (waga kryterium 40%). 
   
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w postępowaniu: 

 
Zamawiający  nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania. 
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Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w 
terminie określonym w trybie art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) wyżej 

cytowanej ustawy. 
 
 

Proszę o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania pisma wraz 
załącznikiem na adres email: kbien@ug.krosnice.pl. 

 
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie streszczenia oceny i 
porównania złożonych ofert, które zostało przedstawione w sposób 

tabelaryczny w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego 
zawiadomienia.    
 

 
      z poważaniem 

mailto:kbien@ug.krosnice.pl


  

Załącznik do pisma znak: RGPOŚiI.271.31.3.2021 roku z dnia 10 listopada 2021 roku 
 

 

 
 

 

 

Pieczęć zamawiającego 

 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Nazwa Wykonawcy 
Liczba pkt w kryterium  

Cena zamówienia 
Liczba pkt w kryterium  

Okres gwarancji 
RAZEM 

1 
PPHU EXPORT IMPORT  

Władysław Skiba  

ul. Poziomkowa 14 56-300 Milicz 
120,00 80,00 200,00 
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