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Nr zamówienia:                                                                                               Bogatynia, dnia 31.07.2017r. 

IZO.271.14.2017.TM 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  
         

      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg 

nieograniczony na realizację zadania  pn.: „Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni”  -  została 

wybrana oferta nr 1 złożona przez: 
 

SWIMMINGPOOLS- Baseny Aftanas Grażyna 

ul. Grota Roweckiego 5 

58-260 Bielawa  

cena ryczałtowa brutto: 9 458 700,00 zł,  okres gwarancji: 96 miesięcy 

 

Uzasadnienie wyboru : 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zgodnie z art.91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w pkt  18 SIWZ. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, 

obliczonych zgodnie z zasadami i wzorami określonymi w pkt 18 SIWZ spośród  wszystkich 

złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ a 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 9 SIWZ. 

 
Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

 

Oferty odrzucone: W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

  
Nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny i łączną punktację. 
Nr 

oferty 

Nazwa(firma),lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

 

Liczba pkt. 

w kryterium 

cena ofertowa 

brutto-60% 

Liczba pkt. 

w kryterium 

Okres gwarancji – 

40% 

Ocena ogólna 

(ilość 

punktów/wykluczenie/ 

odrzucenie) 

1. SWIMMINGPOOLS- Baseny 
 Aftanas Grażyna 

ul. Grota Roweckiego 5, 58-260 Bielawa  

 

60 pkt 

 

40 pkt 

 

100 pkt 

 

2 

 

Konsorcjum firm: 

lider: AQUACOMS Sp. z o.o. 

ul. Wólczyńska 133, .01-919 Warszawa 

Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Górniczego i Energetycznego „EGBUD” 

 Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

ul. Mł. Energetyków 3, 59-916 Bogatynia  

 

40,76 pkt 

 

25 pkt 

 

65,76  pkt 

 

W imieniu Zamawiającego 

BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Bogatynia 

 

mgr Andrzej Grzmielewicz 
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