Nadleśnictwo Gniewkowo

Zn. spr.: SA.270.50.2021.WK

Gniewkowo, 23.11.2021 r.

Informacja z dnia 23.11.2021r. o wyborze oferty najkorzystniejszej
w przetargu publicznym nieograniczonym pn.: „Przebudowa nawierzchni
projektowanego dojazdu pożarowego nr 47 na terenie l-ctwa Dąbki II ETAP

1. Na podstawie art. 253 ust.1 p.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo
zamówień publicznych Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, że w przeprowadzonym
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn., „Przebudowa nawierzchni
projektowanego dojazdu pożarowego nr 47 na terenie l-ctwa Dąbki II ETAP”, jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
Roboty Ziemne Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański, ul. Nadborna 6, 86-050
Solec Kujawski
2. W przedmiotowym
postępowaniu złożono
otrzymała punktację jak niżej:
Lp.

1

następującą ofertę, która

Nr
referencyjny
oferty na
platformie
JOSEPHINE

Nazwa i adres siedziby
wykonawcy

Cena
ofertowa
brutto

Okres
gwarancji i
rękojmi

44051

Roboty Ziemne
Budowlane i Drogowe
Mariusz Szczepański ul.
Nadborna 6, 86-050 Solec
Kujawski

485 046,17 zł

60 miesięcy

Punktacja

100 PKT

3. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione.
5. W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
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6. W przedmiotowym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu
zakupów, nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.

7. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
- w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Roboty Ziemne Budowlane i Drogowe
Mariusz Szczepański ul. Nadborna 6, 86-050 Solec Kujawski uzyskała najwyższą ilość
punktów - łącznie 100 punktów wg przyjętych w SWZ kryteriów oceny ofert.
Wykonawca potwierdził, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu.
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Wykonawca potwierdził, że spełnia warunki udziału w
postepowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz że brak jest
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.
8. Miejscem podpisania umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia
będzie siedziba Nadleśnictwa Gniewkowo – ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo.
Podpisanie umów będzie możliwe po dopełnieniu przez Wykonawcę wymaganych
formalności, we wskazanym terminie określonym zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem art. 264 ust. 2 p.1a ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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