
 
 
 
IR. 271.17.1.2020        Dąbrowa, 15.02.2021 r. 
 
 

Z a w i a d o m i e n i e  
 
o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą” na: 
 
 

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" 
– III postępowanie 

 

 
Na podstawie art. 92  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

zawiadamia, że po dokonaniu oceny ofert pod kątem wymagań formalnych oraz na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
 

Numer 
ofert 

Wykonawca 
Cena ofertowa 
brutto (zł)/ pkt. 

Okres gwarancji 
(m-ce)/ pkt.  

Liczba zdobytych punktów  
w kryterium oceny ofert - punktacja (pkt) 

1 
EUROBRUK Marcin Wdowikowski,  
Reńska Wieś 24, 48-314 Pakosławice 

 
990 000,00 zł/  

53,31 pkt. 
 

 
60 m-cy/  
40 pkt. 

 

 
93,31 pkt. 

 
 

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu: 
 
 

Numer 
ofert 

Wykonawca 
Cena ofertowa 
brutto (zł)/ pkt. 

Okres gwarancji 
(m-ce)/ pkt.  

Liczba zdobytych punktów  
w kryterium oceny ofert - punktacja (pkt) 

2 

Firma Handlowa EURO-STANDARD S. 
C. Antoni Król Andrzej Król,  
ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole 
 

1 104 540,00 zł/  
47,78 pkt. 

 
60 m-cy/  
40 pkt. 

 
87,78 pkt. 

3 
KRAW-BUD S. C.  
Sylwester Krawczyk Zbigniew Krawczyk,  
ul. Wygonowa 81/16-17, 45-402 Opole 

Wykonawca został wykluczony z przedmiotowego postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, tj.: nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  
Oferta została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu na podstawie  
art. 89 ust 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy, tj.: została złożona przez 

Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
 

 
 
 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 

 
 
 
 

 
 
Zawiadomienie podlega udostępnieniu na podst. art. 92 ust. 2 ustawy : 

1. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa  
 


