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ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w skrócie upzp. (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica” 

 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 523622-N-2018 z 26.02.2018 r.  
 

Część 1 – Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna 
 
 
1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 
 

„JADAR” s.c. Jarosław Niedzielski, Adam Balicki 
z siedzibą: Wojcieszyce, ul. Brzozowa 5  58-560 Jelenia Góra 
 

Uzasadnienie 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a tym samym uznana 
została za ofertę najkorzystniejszą. 

 
2 -  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 

zawierającym punktację w kryterium oceny ofert:      
 

(a) Cena ocenianej części zamówienia (C) – podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona          =60%=60,00 pkt.                                                      
 w PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XVII. 2.                                  

(b) Doświadczenie osoby (DK) – skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy                                 =10%=10,00 pkt. 
(c) Doświadczenie osoby (DD) – skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót lub majstra                =10%=10,00 pkt. 
 robót w specjalności drogowej 

(d) Kary umowne (K) – za podniesienie kar umownych z tytułu przekroczenia cyklu realizacji                     =20%=20,00 pkt. 
 zamówienia o minimum 1 000 zł za każdy dzień zwłoki – 5%=5,00 pkt., ale max. 20,00 pkt. 

 
 
Oferta nr 1  –  60,00 pkt. 
„JADAR” s.c. Jarosław Niedzielski, Adam Balicki 
z siedzibą: Wojcieszyce, ul. Brzozowa 5,  58-560 Jelenia Góra 
 
 

w tym za: 
 

a) 60,00 pkt.     
b) 0,00 pkt.    
c) 0,00 pkt.  
d) 0,00 pkt. 
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Część 2 – Przepompownia ścieków i pompownie wody 

 
1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: 

 
„JADAR” s.c. Jarosław Niedzielski, Adam Balicki 
z siedzibą: Wojcieszyce, ul. Brzozowa 5  58-560 Jelenia Góra 
 
Uzasadnienie 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Złożona oferta jest zgodna z treścią SIWZ, a tym samym uznana 
została za ofertę najkorzystniejszą. 

 
2 -  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 

zawierającym punktację w kryterium oceny ofert:      
 

(a) Cena ocenianej części zamówienia (C) – podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona          =60%=60,00 pkt.                                                      
 w PLN z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. XVII. 2.       

(b) Doświadczenie osoby (DE) – skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót lub majstra robót     =10%=10,00 pkt. 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych (DE)                      

(c) Kary umowne (K) – za podniesienie kar umownych z tytułu przekroczenia cyklu realizacji                     =20%=20,00 pkt. 
 zamówienia o minimum 1 000 zł za każdy dzień zwłoki – 5%=5,00 pkt., ale max. 20,00 pkt. 

(d) Kary umowne (Kk) – za podniesienie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu                                =10%=10,00 pkt. 
 określonego dla tzw. „kamienia milowego” 

 
 
Oferta nr 1  –  60,00 pkt. 
„JADAR” s.c. Jarosław Niedzielski, Adam Balicki 
z siedzibą: Wojcieszyce, ul. Brzozowa 5  58-560 Jelenia Góra 
 
w tym za: 
 

a) 60,00 pkt.     
b) 0,00 pkt.    
c) 0,00 pkt.  
d) 0,00 pkt. 

 
       
          Prezes Zarządu 
         GSWiK „KAMIENICA” Sp. z o.o. 
                   /-/ Bożena Krausiewicz 

    
 
Stara Kamienica, 20 marca 2018 r.   
 


