
IKŚR.271.1.5.2022                      Nozdrzec, 14.06.2022 r. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł pn.: 

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Nozdrzec” 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w wartości nieprzekraczającej  

130 000 zł, pn.: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Nozdrzec”, Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert za najkorzystniejszą wybrano 

ofertę nr 3 złożoną przez:  

Usługowo Handlowy Zakład Instalacji Budowlanych mgr inż. Mieczysław Ważny, ul. C. K. Norwida 8 m. 

57, 37-600 Lubaczów  

Cena wybranej oferty wynosi: 45 000,00 zł brutto 

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 brutto) 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu – posiada odpowiednie uprawnienia oraz 

dostarczył dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.  

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert. Uzyskała największą 

liczbę punktów (100,00) w wyniku oceny ważnych ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego  

w Zapytaniu cenowym. 

Wykaz punktacji poszczególnych ofert wg przyjętego kryterium oceny ofert: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Cena 

netto/brutto 

[w PLN] 

Liczba 

punktów 

Ofertę złożono 

dnia/w formie: 

przysłano 

pocztą/ 

bezpośrednio 

doręczono 

1 

LABOR Sp. z o. o. 

Ul. Jastrzębia 4 

35-207 Rzeszów 

92 250,00 zł brutto 48,78 pkt. 09.06.2022 r. 

2 

INSTALEX Zakład Robot Wod-Kan, Co i 

Gaz, Henryk Lasek 

Grzęska 431 

37-200 Przeworsk 

49 200,00 zł brutto 91,46 pkt. 09.06.2022 r. 

3 

Usługowo Handlowy Zakład Instalacji 

Budowlanych mgr inż. Mieczysław Ważny 

ul. C. K. Norwida 8 m. 57 

37-600 Lubaczów 

45 000,00 zł brutto 100,00 pkt. 10.06.2022 r. 

4 

HYDRO PROJEKT – PIOTR HUSAK 

ul. Środkowa 16 

38-500 Trepcza 

95 000,00 zł brutto 
 

47,36 pkt. 10.06.2022 r. 

5 

INWEST_GEO Sp. z o. o. 

ul. Kościuszki 31 

38-500 Sanok 

108 240,00 zł brutto 41,57 pkt. 09.06.2022 r.  



Kryterium oceny ofert: 

Kryterium: Waga: 

CENA  100 % 

Razem: 100 % 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według wzoru: 

C(1,2,3…) = Cn/ Cb x 100  

gdzie: 

C(1,2,3…) - liczba przyznanych punktów badanej oferty 

Cn - cena brutto najniższej oferty w PLN 

Cb - cena brutto badanej oferty w PLN 

     

 

Stanisław Żelaznowski 
/-/ 

Wójt Gminy Nozdrzec 
(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
 


