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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

  
 Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako 

zapytanie ofertowe pn.: „Budowa placu zabaw w Maciejewie” 
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy: 

 

SIMBA Group Sp. z o.o. 

ul. Zimna 15, 

20-204 Lublin 

za łączną cenę brutto:  68 311,78 zł 
 

Uzasadnienie wyboru : 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu a jego oferta uzyskała 

największą liczbę punktów wg kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym. 

Kwota jaką Wykonawca zaoferował w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczy na 

sfinansowanie zamówienia. 

Oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów wg kryteriów zapytania ofertowego - 100,00 pkt 

 - w kryterium cena brutto 80,00 pkt 

 - w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 

Punktacja pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu: 

1. In Point Dominik Greinert 

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6a/B23,  

85-862 Bydgoszcz  

Oferta otrzymała 99,34 pkt 

  - w kryterium cena brutto 79,34 pkt 

 - w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 

2. AMELIS Marcin Bober 

ul. Jasińskiego 10/1, 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
Oferta otrzymała 81,98 pkt 

 - w kryterium cena brutto 61,98 pkt 

- w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 

3. Happy s.c. 

R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran 

Dys, ul.Ogrodowa 31, 

21-003 Ciecierzyn 
Oferta otrzymała 81,66 pkt 

 - w kryterium cena brutto 61,66 pkt 

- w kryterium gwarancja 20,00 pkt 



 

4. „PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski 

ul. Topolowa 23, 

95-200 Pabianice 
Oferta otrzymała 79,62 pkt 

 - w kryterium cena brutto 59,62 pkt 

- w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 

5. NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

ul. Bolesława Chrobrego 1,  

12-100  Szczytno 
Oferta otrzymała 67,65 pkt 

- w kryterium cena brutto 47,65 pkt 

- w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 
6.  Grupa Hydro Sp.z o.o.S.k.                           

ul.Farbiarska 28, 
62-050 Mosina 
Oferta otrzymała 64,89 pkt 
- w kryterium cena brutto 44,89 pkt 

- w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 

7. WERAN Sp. z o.o. 

ul.Nowodworska 12/9,  

54-433 Wrocław 
Oferta otrzymała 62,09 pkt 
- w kryterium cena brutto 42,09 pkt 

- w kryterium gwarancja 20,00 pkt 

 
Podpisanie umowy nastąpi w terminach określonych w ustawie PZP. 

 

 

 

        Wójt Gminy  

                    /-/ Mariusz Dymarski    

     


