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INFORMACJA

o  wyborze  najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 253  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego, przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie podstawowym bez negocjacji,
na realizację zamówienia pn: Roboty awaryjne i interwencyjne: Roboty naprawcze w ciągu ul. Wantuły,

wybrano oferty firmy: AGAL Sp. z o.o.
44-273 Rybnik, ul. Letnia 10,

cena oferty (brutto): 43 764,31 zł (czterdzieści trzy tysiące siedemset 
sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy)

termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia: trzy miesiące od dnia zawarcia umowy.

          
Powyższy Wykonawca i przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ofer-
ta uzyskała najwyższa ocenę wg przyjętych kryteriów ocen –  100,00 pkt.

Łączna ocena ofert:

L.p. Wykonawca Kryterium cena
KC

Kryterium okres
gwarancji KG

Kryterium wy-
sokość kary
umownej KU

Łączna 
punktacja 

P=KC+KG+KU

1. AGAL Sp. z o.o.
44-273 Rybnik, 
ul. Letnia 10

60,00 30,00 10,00 100,00

U z a s a d n i e n i e:

Ocena ofert została dokonana zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków 
Zamówienia: 

Kryterium ceny KC  - waga kryterium 60 punktów
kryterium okresu gwarancji KG  - waga kryterium 30 punktów
kryterium wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji
przedmiotu zamówienia KU

 - waga kryterium 10 punktów

Całkowita liczba punktów dla danej oferty P, będzie obliczana według wzoru:  P = KC + KG + KU

I. Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium ceny KC; waga kryterium 60 % została przyzna-
na na zasadzie minimalizacji tzn. oferta o najniższej cenie uzyskała najwyższą ilość punktów, pozostałe
proporcjonalnie mniej, według następującego wzoru:                                              
                                                      
                                                          Najniższa cena ofertowa brutto

KC =    -------------------------------------------------------------  x 100 x 0,6
                                 Cena rozpatrywanej oferty brutto

Uzasadnienie oceny ofert  y   w kryterium ceny:  
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               43 764,31 zł
KC =    -----------------------   x  100  x 0,6 =  60,00 pkt

  43 764,31 zł

II. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okresu gwarancji KG; waga kryterium 30 % zo-
stała przyznana zgodnie z zasadami:

1) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy:   0 pkt

2) okres gwarancji 15 miesięcy: 10 pkt

3) okres gwarancji 18 miesięcy: 20 pkt

4) okres gwarancji 21 miesięcy: 30 pkt

Uzasadnienie oceny oferty w kryterium okres gwarancji:

Wykonawca zadeklarował okres gwarancji 21 miesięcy, otrzymując w przedmiotowym kryterium 30,00
pkt. 

III. Liczba punktów w kryterium wysokości kary umownej 50 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji 
przedmiotu zamówienia KU; waga kryterium 10 % została przyznana zgodnie z zasadami:

1) minimalna kara umowna określona przez Zamawiającego tj. 50,00 zł za każdy dzień 
zwłoki

  0 pkt

2) kara umowna w wysokości 75,00 zł za każdy dzień zwłoki   5 pkt
3) kara umowna w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki  10 pkt

Uzasadnienie oceny oferty w kryterium    wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki  w realizacji  
przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zadeklarował  karę  umowną w wysokości  100,00 zł  za każdy dzień zwłoki  w realizacji
przedmiotu zamówienia, otrzymując w przedmiotowym kryterium 10,00 pkt.
   
Radlin, dnia 5 maja 2022 r.


