
 

 

Krosno Odrzańskie, 2020-12-03 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO na: 

„Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Krosno Odrzańskie”(nr sprawy: 1/U/2020)  

  

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno 

Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji 

istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie”: informuje: 

1. Udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym pn: „Opracowanie koncepcji dokumentacji 

technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno 

Odrzańskie” niżej wymienionemu Wykonawcy:   

1) Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zakład Projektowo-Usługowy Projfit Grzegorz Rudomino, Zenon Szlachetka,ul. Lwowska 25,       

65-225 Zielona Góra 

2) Cena: 

442 800,00  PLN (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych  00/100)  łącznie z 

podatkiem VAT. 

 

Łączna ocena wybranej oferty: 100,00 pkt. 

 

Uzasadnienie: 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:  

Lp. Nazwa kryterium Waga Liczba pkt 

1 Cena  „C” 100 % 100 pkt 

 Razem 100 % 100 pkt 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przyznał następujące znaczenie: 

a) Cena  - „C”– 100 pkt 

Kryterium „cena” rozpatrywane  na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty.  

Zasady oceny kryterium "Cena" (C):       Pi(C) = C min / Ci  • Max (C) 

 

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci - cena oferty "i" 

Max (C) - maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Cena" – 100 pkt. (waga 

kryterium – 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Zamawiający podaje nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana oferentom w 

kryterium cena: 

 

 

Oferta 

Nr 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 

 

Cena brutto 

PLN 

Ilość pkt 

 

 

 

Łączna 

punktacja 

 

 

1. 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Projfit 

Grzegorz Rudomino, Zenon 

Szlachetka,ul. Lwowska 25, 65-225 

Zielona Góra 

 

442 800,00 

----------------  x 100 = 100,00 pkt 

442 800,00 

 

 

100,00 pkt 

 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 

r., poz.1843). 

Termin zawarcia umowy wyznaczono na dzień 11.12.2020 r. 

 

            Prezes Zarządu 

     Aleksander Kozłowski 

 

 


