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Lipnica Wielka, dn. 26.03.2020 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zamawiający 

Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą: 

Lipnica Wielka 518,  

34-438 Lipnica Wielka 

 

 

 

 

Dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa wiat turystyczno-

rekreacyjnych na terenie gminy Lipnica Wielka” 

znak 271.2.2020  
tryb udzielenia 

zamówienia  

przetarg nieograniczony (procedura odwrócona)  

Zadanie realizowane w ramach „Dzieje osadnictwa wołoskiego w Lipnicy Wielkiej poprzez wybudowanie wiat 

turystyczno-rekreacyjnych” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający – Gmina Lipnica Wielka do realizacji zamówienia wybrał 

następującego Wykonawcę: 

Biuro Techniczne  

Usługi Budowlane  

Artur Żądło  

34-745 Spytkowice 91                      

Oferta nr 1 

cena oferty 207.177,50 zł brutto 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta wybranego Wykonawcy, nie podlega odrzuceniu i uwzględniając kryteria oceny ofert 

jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie z kryteriami oceny ofert 

podanymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz. 

 Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Do upływu terminu składania ofert (17.03.2020. r. godz.10.00) złożono następujące oferty: 

nr 

oferty 

 

Nazwa i adres Wykonawcy Punkty w 

kryterium: Cena 

oferty (zł brutto) 

(waga 60%) 

Punkty w 

kryterium:         

warunki 

gwarancji  

(waga 20%) 

Punkty w 

kryterium:                   

termin realizacji 

zadania 

przedmiotu 

zamówienia 

(waga 20%) 

  

Razem Punkty 

1. 

 

Biuro Techniczne  

Usługi Budowlane  

Artur Żądło  

34-745 Spytkowice 91                      

 

60,00 20,00 20,00 100,00 
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2.  

Lukmar  

Łukasz Marek  

34-222 Zawoja 1928  
54,66 20,00 10,00 84,66 

 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843t.j.)  

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, informuję, że Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.  

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę 

2. A/a 

Miejsce publikacji: strona internetowa Zamawiającego (www.lipnicawielka.pl) 

 

 

Mateusz Alojzy Lichosyt 

Wójt Gminy Lipnica Wielka 

 

 

http://www.lipnicawielka.pl/

