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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na: Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - 

kosztorysową na budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

SWZ. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: SEWTECH s.c. B. Nowak, L. Grabowski 

Grocholin 38, 89-240 Kcynia 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 138.990,00 zł brutto. 

 

 

 

Nr 
oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty 

 

Liczba punktów 
w kryterium 

Cena 

Kryterium termin 
płatności 

Liczba punktów 
w kryterium  

termin płatności 

Łączna 
punktacja 

1. 

SEWTECH s. c.  
B. Nowak,  
L. Grabowski 
Grocholin 38,  
89-240 Kcynia 

60,00 60,00 40 40 100,00 

2. 

HaskoningDHV 
Polska Sp. z o. o. 
Ul. Dzielna 60 
01-029 Warszawa 

60,00 15,76 40 0,00 15,76 

3 

ESKO-
CONSULTING 
Sp. z o. o. 
Ul. Sikorskiego 19,  
65-454 Zielona Góra 

60,00 32,26 40 40 72,26 



Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy SEWTECH s.c. B. Nowak, L. Grabowski, Grocholin 38, 89-240 

Kcynia spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i 

uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 

 
Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie 

zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało 

wysłane w inny sposób. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w 

terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 
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