
 

 

 

OGŁOSZENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy postępowania PPI.271.4.2022 - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości 

Daszyna 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Gmina Daszyna informuje, że w wyniku 

przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji                      

na wykonanie zadania: Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna 

wybrano dla części I zamówienia ofertę Nr 1 - John-Bud Jan Perka, ul.Usługowa 11a, 92-614 Łódź. Najniższa 

cena za wykonanie części I zamówienia – 2.423.100,00 złotych brutto, w tym podatek Vat w wysokości 23%. 

Dla części II zamówienia wybrano ofertę nr 2 - Ewa Cłapa Zakład Usług Wodociągowo Hydraulicznych, 

Magnifique Gabinet Kosmetologii Estetycznej, Gazomia Nowa 18A, 97-310 Moszczenica. Najniższa cena                  

za wykonanie części II zamówienia – 7.527.600,00 złotych brutto, w tym podatek Vat w wysokości 23%. 

Uzasadnienie wyboru dla części I zamówienia: oferta przy spełnieniu wszystkich warunków udziału                         

w postępowaniu, kryterium cena – 60%; kryterium gwarancja – 30%; kryterium zatrudnienie osoby 

bezrobotnej – 10% uzyskała największą ilość punktów: 100,00 pkt. 

Uzasadnienie wyboru dla części II zamówienia: oferta przy spełnieniu wszystkich warunków udziału                       

w postępowaniu, kryterium cena – 60%; kryterium gwarancja – 30%; kryterium zatrudnienie osoby 

bezrobotnej – 10% uzyskała największą ilość punktów: 100,00 pkt. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru - art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 

Cywilny. 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Oferta Nr 1: John-Bud Jan Perka, ul.Usługowa 11a, 92-614 Łódź,  

Dla części I zamówienia – 2.423.100,00 złotych brutto, w tym  podatek Vat w wysokości 23%. Oferta uzyskała 

60,00 pkt. na podstawie kryterium cena – 60%; 30,00 pkt na podstawie kryterium gwarancja - 30%; 10,00 pkt 

na podstawie kryterium zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10 %. Łączna punktacja – 100,00 pkt.             

Oferta Nr 2: Ewa Cłapa Zakład Usług Wodociągowo Hydraulicznych, Magnifique Gabinet Kosmetologii 

Estetycznej, Gazomia Nowa 18A, 97-310 Moszczenica,  

Dla części II zamówienia – 7.527.600,00 złotych brutto, w tym podatek Vat w wysokości 23%. Oferta 

uzyskała 60,00 pkt. na podstawie kryterium cena – 60%; 30,00 pkt na podstawie kryterium gwarancja - 30%; 

10,00 pkt na podstawie kryterium zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10 %. Łączna punktacja – 100,00 pkt.      

Oferta Nr 3: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,HYDROBUD’’ Paweł Złotowski,                  

99-300 Kutno, Leszczynek 2A; Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ,,TRAKT’’ 

Bobrzak, Tecław spółka jawna, z siedzibą Woźniaków 110, 99-300 Kutno, 

Dla części II zamówienia – 8.766.210,00 złotych brutto, w tym podatek Vat w wysokości 23%. Oferta 

uzyskała 51,52 pkt. na podstawie kryterium cena – 60%; 30,00 pkt na podstawie kryterium gwarancja - 30%; 

10,00 pkt na podstawie kryterium zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10 %. Łączna punktacja – 91,52 pkt.      

Dla części III zamówienia – 6.596.490,00 złotych brutto, w tym podatek Vat w wysokości 23%. Postępowanie 

unieważniono. 

Dla części IV zamówienia – 499.380,00 złotych brutto, w tym podatek Vat w wysokości 23%. Postępowanie 

unieważniono. 

 

Daszyna, 27.10.2022 r. 

 


