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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu przetargowym na: „Budowę rezerwowego zbiornika na odcieki na terenie 
RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” 

 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o., zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia,  
Ŝe w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, na: „Budowę rezerwowego 
zbiornika na odcieki na terenie RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złoŜonych dziesięć ofert. 

Zamawiający dokonał oceny złoŜonych ofert nie podlegającej odrzuceniu. Zgodnie z rozdz. XV SIWZ 
jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była: cena 
– 100%.  
Zamawiający, zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą, dokonał oceny punkowej złoŜonych ofert. 
 
Wykaz i ocena ofert złoŜonych w postępowaniu: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Streszczenie spełnienia 
warunków udziału w 

postępowaniu i oceny ofert 

Cena brutto 
oferty  

Punktacja 
oferty wg 
kryterium  

cena - 100% 

Kolejność 
ofert 

1. 

„FAMBUD” – Jerzy 
Pietrzak Sp. z o.o. 
ul. Mszczonowska 73  
96-100 Skierniewice 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu,  

oferta nie podlega odrzuceniu 
677.381,31 zł 72,63 pkt. 

Oferta piąta 
w kolejności 

2. 

Przedsiębiorstwo 
InŜynieryjno-
Budowlane Mikulewicz 
Sp. z o.o. Sp. k  
ul. Sportowa 9  
78-320 Połczyn-Zdrój 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu,  

oferta nie podlega odrzuceniu 
595.098,99 zł 82,68 pkt.  

Oferta druga 
w kolejności 

3. 
„Alfa-Zet” Sp. z o.o.  
ul. Wilczycka 14  
55-093 Kiełczów 

Wykonawca wykluczony, 
oferta podlega odrzuceniu 

756.680,98 zł ------ ------ 

4. 
Homak Krzysztof Homa  
ul. Lichnowska 17/30  
89-620 Chojnice 

Wykonawca wykluczony, 
oferta podlega odrzuceniu 

874.794,65 zł ------ ------ 

5. 

Zespół Usługowo 
Rozruchowo 
Modernizacyjno 
Remontowy Schron – 
Went Beata Matczak  
Nowa Ruda 3  
86-011 Wtelno 

Wykonawca wykluczony, 
oferta podlega odrzuceniu 

645.193,63 zł ------ ------ 

6. 
AK NOVA Sp. z o.o.  
ul. Ostrowska 42  
63-430 Odolanów 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu,  

oferta nie podlega odrzuceniu 
608.850,00 zł 80,81 pkt. 

Oferta 
czwarta  

w kolejności 

7. 

HUSAR Budownictwo 
InŜynieryjne Sp. z o.o.  
ul. Płocka 164  
87-800 Włocławek 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu,  

oferta nie podlega odrzuceniu 
599.010,00 zł 82,14 pkt. 

Oferta trzecia 
w kolejności 



8. 
HYDROPOL Sp. z o.o.  
ul. Targowa 10b  
09-500 Gostynin 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu,  

oferta nie podlega odrzuceniu 
734.101,23 zł 67,02 pkt. 

Oferta szósta 
w kolejności 

9. 

PUP Budexpol  
Sp. z o.o.  
Pl. Chopina 26  
09-200 Sierpc 

Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu,  

oferta nie podlega odrzuceniu 
491.999,91 zł 100,00 pkt. 

Oferta 
pierwsza  

w kolejności 

10. 

Spółka Budowlano – 
Usługowa „Budex” 
Lutomirski i Wspólnicy 
Sp. J. ul. Budowlana 3  
87-600 Lipno 

Wykonawca wykluczony,  
oferta podlega odrzuceniu 

520.006,90 zł ------ ------ 

 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty 
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta nr 9: PUP Budexpol Sp. z o.o.  
  Pl. Chopina 26, 09-200 Sierpc  
 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną ilość punktów  
w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru. 
 
 
 
 

   PREZES ZARZĄDU 

     inŜ. Edward Ziemski 
 


