
   

 
Czernica, dnia 22.10.2019r. 

MTP.271.2.19.2019.EZ  
 
 

           Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa  cmentarza  
komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – etap I„ 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, 

iż za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  

 
MGP Orkan sp. z o.o. SKA 
ul. Wilczycka 5, Wilczyce 
51-361 Wrocław 
z ceną 221 062,12 zł 
słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 12/100. 
 
Uzasadnienie wyboru:  
1. Oferta nie podlega odrzuceniu, a jednocześnie została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała 
najwyższą ilość punktów, zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert tj. 100 pkt. 
2. Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający, informuje niezwłocznie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli 
jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację: 
 

Nr oferty 
Nazwa Wykonawcy, 
jego siedziba i adres  

Liczba 
punktów w 

kryterium cena 
[max 60 pkt]  

Liczba 
punktów w 
kryterium 
gwarancja 

[max 40 pkt]  

Punktacja 
łączna 

[maks. 100 
pkt]  

    

1. 

Marko Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowo –Handlowe 
Marek Bernacki 
ul. Poprzeczna 6 
55-002 Gajków 

45,07 40,00 85,07 

2. 

URSA Roboty Ziemne  
Szałankiewicz Artur 
Osiek 121 
55-200 Oława 

23,34 40,00 63,34 

3. 

MGP Orkan sp. z o.o. SKA 
ul. Wilczycka 5, Wilczyce 
51-361 Wrocław 

 

60,00 40,00 100,00 

 

3. Na podstawie art. 92  ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż z udziału w niniejszym 
postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. 
4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie 
została odrzucona żadna oferta. 
5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 
 

Na oryginale podpisał: 
Zastępca Wójta Gminy Czernica 
Andrzej Czech 

 


