
 

 

Suchowola, dn. 02.11.2017 r. 

CENTROKOM Sp. z o.o. 
ul. Goniądzka 58 
16-150 Suchowola 
Nr sprawy: ZP.271.1.2017 

        

 
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY 

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego - Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). o wartości zamówienia mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: „Rozbudowę 
stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Suchowola”. 
 

Ogłoszenie nr 564649-N-2017 z dnia 2017-08-04 r. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). informuję, że w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:  

 
Na Część I: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach 

Oferta Nr 1   

  Firma BARTOSZ Sp. j. 
  Bujwicki, Sobiech 
  ul. Sejneńska 7 
  15-399 Białystok 
 

Na Część II: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Oferta Nr 3   

  Northern Environmental and Water 
  Solutions Polska Sp . z o.o. 
  ul. Śląska 88 
  40-742 Katowice 
 

Oferty w/w Wykonawcy zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz), tj. 
uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofertach niepodlegających odrzuceniu. 

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z siwz wpłynęły 3 oferty. 
Oferta nr 2 została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a 

ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o termin 
wyznaczony przez Zamawiającego.  



 

Streszczenie oceny złożonych ofert: 

 

Środki ochrony prawnej. 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”, którymi są: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Ofertowana cena brutto w 
PLN oraz inne kryteria 

Liczba 
punktów 

1 
Firma BARTOSZ Sp. j. 
Bujwicki, Sobiech 
ul. Sejneńska 7 
15-399 Białystok 

Część I 

Cena – (1293728,65 zł) 60 
pkt.  

Okres gwarancji – 0 pkt. 

Doświadczenie personelu 
kluczowego – 20 pkt. 

Część II – brak oferty 

Część I – 80 
pkt. 

Część II – 
brak oferty 

2 
Konsorcjum firm 

IKAR SERVICE 

Krzysztof Jatczak 

Ławy ul. Przemysłowa 1,  

07-411 Rzekuń 

JFC Polska Sp. z o.o. 

Karpin 1a,  

05-252 Dąbrówka  

Część I – brak oferty 

 

Część II – Oferta 
odrzucona 

Część I – brak 
oferty 

 

Część II – 
Oferta 
odrzucona 

3 
Northern Environmental and 
Water 

Solutions Polska Sp . z o.o. 

ul. Śląska 88 

40-742 Katowice 

Część I – brak oferty  

Część II 

Cena – (696707,67 zł) 60 
pkt.  

Okres gwarancji – 20 pkt. 

Doświadczenie personelu 
kluczowego – 20 pkt. 

Część I – brak 
oferty  

Część II – 100 
pkt. 



 

- Odwołanie do Prezesa Izby, zgodnie z art. 180-198 w/w ustawy, 

- Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a-198g w/w ustawy. 

Jednocześnie zawiadamiam, że umowy w sprawie powyższego zamówienia zgodnie z 
art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostaną 
zawarte z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
 
 

Z poważaniem 
 
 

……………………………. 


