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znak: RL.271.15.2021 
 

Nowa Dęba, 3 sierpnia 2021 r. 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Na podstawie art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

p.z.p. na zadanie: Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Małej i Willowej w Nowej Dębie, 

Gmina Nowa Dęba zawiadamia: 

1. o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent: INSTAL - TECH Marcin Borawa Huta Komorowska 124 

36-110 Majdan Królewski, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę łączną: 60 964,95 złotych 

brutto udziela gwarancji, jakości 7 lat przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w 

postępowaniu. 

W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert. 

2. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Z niniejszego postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty.  

3. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

Z niniejszego postępowania nie zostały wykluczone żadne firmy. 

4. streszczenie oceny i porównania ofert: 

Lp. 
Nazwa (firma) Wykonawcy i 

adres 

Cena oferty 

w złotych 

brutto: 

Okres udzie-

lonej gwaran-

cji w latach: 

 

Punktacja 

cena 

Punktacja 

okres gwaran-

cji  

 

Punkta-

cja ra-

zem 

1. 

INSTAL - TECH  

Marcin Borawa 

Huta Komorowska 124 

36-110 Majdan Królewski 

60 964,95 7 
60,00 

 
40,00 100,00 

 

5. informacja o formalnościach niezbędnych do podpisania umowy 

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należy-

tego wykonania umowy w jednej z form dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicz-

nych.  

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi zgodnie z pkt XXI SWZ 5% war-

tości umownej roboty brutto tj. 3 048,24 zł.   

Ponadto wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy:  

̶  wykaz osób skierowanych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

̶  oświadczenie dotyczące sposobu składania faktur VAT za zrealizowane, odebrana roboty bu-

dowlane ze wskazaniem sposobu tradycyjnego (faktura w formie papierowej), lub w formie elek-

tronicznej.  

̶ kosztorysu ofertowego. 

 

 

                           Z-ca Burmistrza 

Leszek Mirowski  
Otrzymują: 

1. INSTAL - TECH Marcin Borawa Huta Komorowska 124, 36-110 Majdan Królewski, 

2. a/a 

_________________________ 

Przygotował: M. Furtak, Tel 302 


