
Żukowo, dnia 09.02.2021 r.

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  numer    ZS/  2  /  R  /2  1   prowadzonego  przez   
zamawiającego sektorowego  – zamówienie sektorowe: 

Wykonywanie przewiertów sterowanych dla robót wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie  
Gminy Żukowo na potrzeby robót realizowanych przez Spółkę Komunalną Żukowo .

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości niższej niż obowiązujące 
progi  unijne,  prowadzone  jest  przez  Zamawiającego  sektorowego  z  wyłączeniem  ustawy  z  dnia  19 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) na podstawie art. 2 
ust.  1  pkt  2)  tej  ustawy  -  w  wyniku  złożonych  ofert  w  odpowiedzi  na  Ogłoszenie  o  zamówieniu 
Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
prowadzonym jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę wykonawcy:

BOB-WIERT Usługi wiertnicze
Wacław Bobrowski
ul. Kiełpińska 4
Mezowo
83-300 Kartuzy

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
Numer 
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Punkty: Cena, Termin, Gwarancja
Łączna ilość punktów 

1.
PUH EL Professional 
Mateusz Maszota
ul. Modrzewiowa 4a/26
81-074 Gdynia

- 61,45 pkt
- 5 pkt 
- 10 pkt
76,45

2.
MIMATECH Sp z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa 

-  60,41 pkt
-  10 pkt
-  10 lat
75,41

3.
BOB-WIERT Usługi wiertnicze
Wacław Bobrowski
ul. Kiełpińska 4
Mezowo
83-300 Kartuzy

-  80 pkt
-  10 pkt
-  10 pkt
100 pkt 

4.
MEGATOR Sp z o.o
ul Korczaka 1A
05-230 Kobyłka 

-  77,45 pkt
-  6,67 pkt
-  10 pkt
9  4,12  

5.
PRMiOŚ „EKOMEL” Sp z o.o.
ul Angowicka 47
89-600 Chojnice

-  59,76 pkt
-  10 pkt
-  10 pkt
7  9,76  

Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  wobec  kryteriów  zawartych  w  Ogłoszeniu  o 
zamówieniu.
Zamawiający  informuje,  że  z  postępowania  nie  wykluczono  żadnego  wykonawcy,  ani  nie  odrzucono 
żadnej oferty.
Zamawiający  informuje,  że  umowa  w  sprawie  przedmiotowego  zamówienia  zostanie  zawarta  z 
wykonawcą w terminie związania ofertą..

Prezes Zarządu     Michał Sirocki 

                                                                             …………………………..………………………………………
                                                                                         podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej


