
 
 

GMINA MIEJSKA KOŁO 

ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

NIP: 666-20-46-949 

ZP.271.8.2021         Koło, dnia 21.06.2021 r. 

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - negocjacje fakultatywne wg. art. 275 

pkt 2 ustawy Pzp pn. Budowa dróg w Kole – 3 oddzielne zadania: Zadanie nr 1 - „Budowa 

drogi ul. Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”; Zadanie nr 2 - 

„Budowa drogi ul. Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole”; 

Zadanie nr 3 - „Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej 

i oświetleniem ulicznym”. 

 

 

 Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający w oparciu o art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej Pzp, informuje, że 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - negocjacje fakultatywne wg. art. 275 pkt 2 Pzp pn. 

Budowa dróg w Kole – 3 oddzielne zadania: Zadanie nr 1 - „Budowa drogi ul. Wiatracznej wraz 

z budową kanalizacji deszczowej w Kole”; Zadanie nr 2 - „Budowa drogi ul. Boguszynieckiej wraz 

z budową kanalizacji deszczowej w Kole”; Zadanie nr 3 - „Budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” dokonano następujących czynności:  

I. WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w Rozdziale XV SWZ. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: MK STELLA, Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 

Koło z cenami brutto dla Zadania nr 1 - 499.168,12 zł; zadania nr 2 - 790.495,92 zł; zadania nr 3 - 

1.100.818,68 zł. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta na 3 (trzy) zadania. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonej ofercie odpowiednio dla zadań 

w każdym kryterium oceny ofert:  

Numer 

zadania 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Ocena punktowa wg kryteriów 

Suma punktów 

Cena 

brutto, 

waga 

kryterium 

- 60 % 

Gwarancja, 

waga 

kryterium 

- 20 % 

Doświadczenie osoby 

wyznaczonej 

do kierowania robotami 

budowlanymi, 

waga kryterium  

- 20 % 

1. 

MK STELLA Konrad 

Marek 

ul. Południowa 37 

62-600 Koło 

60,00 20,00 20,00 100,00 

2. 

MK STELLA Konrad 

Marek 

ul. Południowa 37 

62-600 Koło 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3. 

MK STELLA Konrad 

Marek 

ul. Południowa 37 

62-600 Koło 

60,00 20,00 20,00 100,00 
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