
Sporządziła Renata Szwed  

 

Oleśnica, dn. 12 maja 2017 r.  
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

  
Znak: ZP. 271.1.2.2017 

Nazwa zadania: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych  gminy Oleśnica w roku 2017 
Nr ogłoszenia: 77627 – 2017 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 
ze zm.), zwanej dalej pzp, Gmina Oleśnica (dalej Zamawiający) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, w 
terminie składania ofert wpłynęły do Urzędu Gminy Oleśnica jedna oferta. Żadna z ofert nie została wykluczona: 

Oferta nr 1: MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA, Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław   
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:   

MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA, Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław   
Cena brutto 147 150,00  zł (słownie złotych sto czterdzieści siedem 00/100), cena netto 119 643,15 zł 
Kryterium terminu płatności: 30 dni. 
Kryterium kary umownej: 300 zł   
 
Uzasadnienie wyboru oferty 
W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy (oferta nr 1)  jako najkorzystniejszą ofertę 
spełniającą wymogi SIWZ. Oferta  uzyskała najwyższą  liczbę punktów w kryteriach oceny ofert (100 pkt.). Cena oferty 
mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 
 
Zestawienie złożonych ofert 

Nr Nazwa wykonawcy Kryterium  
Nr 1 / pkt 

Kryterium  
Nr 2 / pkt 

Kryterium 
nr 3 / pkt 

Pkt. razem 

1.  MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA,  
Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 
 51-361 Wrocław   

147 150  /60 30 / 20 300/ 20  100 

Objaśnienie tabeli:  
1) „Nr”: numer oferty,  
2) „Nazwa wykonawcy”: Nazwa wykonawcy,   
3) „Kryterium nr 1 / pkt”: cena. Zaproponowana przez wykonawcę wartość brutto za przedmiot zamówienia 60% 

= max 60 pkt.;  
4) „Kryterium nr 2/ pkt”: Termin płatności wynagrodzenia za roboty płatne od daty doręczenia faktury (minimum 

10 dni, maksimum 30 dni), 20% = max 20 pkt.;    
5) „Kryterium nr 3/ pkt”: Kara umowna kara za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu danego zakresu robót 

remontowych oraz oddaniu robót w terminie wynikającym z pisemnej dyspozycji, wyrażonej w PLN (minimum 
100 zł, maksimum 300 zł, 20% = max 20 pkt.;    

6) „Pkt razem”: łączna ilość uzyskanych punktów max 100 pkt 
 
Informacja o zawarciu umowy:  
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron jednakże nie wcześniej niż w 
terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 
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