
 
 
 
 
 
 
 
Numer postępowania:  271.8.2017 

       

Opatowiec, dnia 11.08.2017 r. 

 wg rozdzielnika 

 

I N F O R M A C J A  O  W Y N I K A C H  

 Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, informuje, że w dniu 21.07.2017 r. o godz. 11:30 odbyło się 

otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec w systemie zaprojektuj i wybuduj”, numer 

postępowania: 271.8.2017. 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 11.08.2017 r. 

o godz. 09:00. 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca: 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Ilość punktów 
w kryterium 

cena 

Ilość punktów w 
kryterium okres 

udzielonej 
gwarancji jakości   

Ilość punktów w 
kryterium 

doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Łączna ilość 
punktów 

3 

EKOFIRMA Przemysław 
Gruszka 

Boksycka 153 A, 
27-415 Kunów 

60 20 20 100 

 

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco: 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Ilość punktów 
w kryterium 

cena 

Ilość punktów w 
kryterium okres 

udzielonej 
gwarancji jakości   

Ilość punktów w 
kryterium 

doświadczenie 
osób 

wyznaczonych do 
realizacji 

zamówienia 

Łączna ilość 
punktów 

1 
FHU KRZYŚ Krzysztof 

Wiśniewski, Jaranowo 22, 
87-704 Bądkowo 

52,64 20 20 92,64 

 

Zamawiający odrzucił z postępowania oferty następujących wykonawców:  

Numer 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Powód odrzucenia 

2 

AQUATECH S.A. 
ul. Złota 7 lok. 18,  
00-019 Warszawa 

 

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy wezwał wykonawcę do 
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 
 
Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia dotyczące rażąco 
niskiej ceny, z których wynika, iż popełnił błąd podczas kalkulacji ceny 
niniejszego zadania, nie uwzględnił kosztów prac związanych  
z wykonaniem badań geotechnicznych gruntu oraz zaprojektowaniem POŚ. 
 
W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy zawiera 
rażąco niską cenę i odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy. 

 
Wyk w 6 egz. 

1. Wykonawcy egz. 1-3 

2. Egz. 4 strona internetowa 

3. Egz. 5 Tablica ogłoszeń 

4. Egz. 6 a/a 


