
ZP. 271.2.2021 r.         Kamienica, dn. 18.05.2021 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 
„Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap II   Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 
wraz z przyłączami w m. Kamienica oraz Zbludza” 
 
 

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza 

wybrana została oferta złożona przez: 

 
 

Zakład Instalacji wodno - kanalizacyjnych  
Gazu oraz Centralnego Ogrzewania  
Roman Csorich 
Ul. Morawskiego 9 

33-340 Stary Sącz  

 

CENA – 1 150 984,62 PLN 

Liczba punktów - 100 pkt. 

 
 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr Nazwa i adres Szczegóły 

 
 
1 

Zakład Instalacji wodno - kanalizacyjnych Gazu oraz 
Centralnego Ogrzewania  
Roman Csorich 
Ul. Morawskiego 9 
33-340 Stary Sącz 

Cena:  1 150 984,62  PLN 

gwarancja: 40 

Kryterium ceny: 60 

Łączna liczba punktów: 100 

2 Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych 
Augustyn Anioł 
Stary Wiśnicz 141  

32 – 720 Nowy Wiśnicz 

Cena:  1 685 309,94  PLN 

gwarancja: 40 

Kryterium ceny: 40,98 

Łączna liczba punktów: 80,98 

3 PHU „INKO2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski  Spółka 
jawna 
Ul. Lwowska 220 
33 – 300 Nowy Sącz 
 

Cena:  1 327 911,28 PLN 

gwarancja: 40 

Kryterium ceny: 52,01 

Łączna liczba punktów: 92,01 
 
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH 
Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców: 
 
- Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne Aleksandra Masiarz, 34 – 608  Kamienica 99  
 



Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
Zamawiający w dniu 28.04.2021 r. za pośrednictwem platformy miniPortal  oraz w dniu 29.04.2021 r. za 

pośrednictwem  poczty elektronicznej zwrócił się do wykonawcy Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne Aleksandra Masiarz, 
34 - 608 Kamienica 99 z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego 
wykonawcy. 

- DWK Dorota Kaczmarczyk , Trzciana 221, 32 – 733 Trzciana   
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zamawiający w dniu 28.04.2021 r. za pośrednictwem platformy miniPortal  oraz w dniu 29.04.2021 r. za 
pośrednictwem  poczty elektronicznej zwrócił się do wykonawcy DWK Dorota Kaczmarczyk , Trzciana 221, 32 – 733 
Trzciana  z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził pisemnej 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego 
wykonawcy. 

- PPHU LELITO Tadeusz Lelito   Frycowa 148, 33 – 335 Nawojowa  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zamawiający w dniu 28.04.2021 r. za pośrednictwem platformy miniPortal  oraz w dniu 29.04.2021 r. za 
pośrednictwem  poczty elektronicznej zwrócił się do wykonawcy PPHU LELITO Tadeusz Lelito   Frycowa 148, 33 – 335 
Nawojowa  z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził pisemnej 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego 
wykonawcy. 

- POLMAR Marcin Policht , Podrzecze 203, 33 – 386 Podegrodzie   
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Zamawiający w dniu 28.04.2021 r. za pośrednictwem platformy miniPortal  oraz w dniu 29.04.2021 r. za 
pośrednictwem  poczty elektronicznej zwrócił się do wykonawcy POLMAR Marcin Policht , Podrzecze 203, 33 – 386 
Podegrodzie  z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził pisemnej 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego 
wykonawcy. 

 

 

/podpisano elektronicznie/ 
Wójt Gminy Kamienica  
dr Władysław Sadowski  

 


		2021-05-18T12:14:35+0200




