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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pn.: „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi” realizowana w ramach inwestycji pn: 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Winna Góra” 
 
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi” realizowana w ramach inwestycji pn: 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej  
w miejscowości Winna Góra” o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn: 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi”. Najkorzystniejszą ofertę złożył 
Wykonawca: SYMBIONA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Agatowa 12, 03-680 Warszawa o wartości 
zamówienia na kwotę 1 699 860,00 PLN brutto oraz gwarancja na wykonane roboty – 36 
miesięcy., W związku z powyższym oferta tego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów wg 
kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ. 
Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 
W niniejszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i otrzymała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w § 20 SWZ czyli cena - 60,00 punktów, okres gwarancji – 40,00 punktów, łącznie 100,00 punktów. 
Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 
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Zamawiający podaje poniżej nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy, 

siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

 

Nr 

oferty 

 

 

 

Nazwa (firma), siedziba i 

adres Wykonawcy 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium – 

cena 

brutto 

przedmiotu 

zamówienia 

Ilość 

uzyskanych 

punktów  

w kryterium – 

gwarancja na 

wykonane 

roboty  

 

 

Suma 

uzyskanych  

punktów  

w każdym  

z kryterium 

 

 

 

Uwagi 

1. 
SYMBIONA SPÓŁKA 
AKCYJNA, ul. Agatowa 12, 
03-680 Warszawa 

60 40,00 100,00 
Oferta 

wybrana 

 
W wyniku badania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym pn. „„Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Słupi” realizowana w ramach inwestycji pn: „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna 
Góra” nie wpłynęły oferty złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu oraz oferty 
podlegające odrzuceniu. 

 

 
 
 Wójt Gminy Słupia 
/-/ Mirosław Matulski 
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