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Nazwa i adres Zamawiającego 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne 
„Górna Odra” sp. z o.o. 
Ul. Kolejowa 2/1 
47-450 Roszków 
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 
 
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” sp. z o.o. informuje o wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja sieci wodociągowej 
tranzytowej SUW Borucin – Bolesław – Tworków - Bieńkowice. Budowa odcinka sieci w m. 
Bieńkowice od Z55a-W35” 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2. 
Nazwa (firma) 
ZAKŁAD USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH I REMONTOWO -
BUDOWLANYCH „ROLES” S.C. 
Siedziba i adres Wykonawcy 
ul. Kopernika 4 
47451 Tworków 
Uzasadnienie wyboru 
Art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SIWZ – kryterium cena 100% 
Oferta złoŜona przez Wykonawcę została oceniona przez Zamawiającego w oparciu 
o kryteria wskazane w SIWZ uzyskując maksymalną liczbę punktów (cena – 100% = 
100 pkt.). Wykonawca złoŜył ofertę spełniającą wymagania określone w SIWZ. 
 
W wyniku badania i oceny ofert komisja stwierdziła, iŜ w postępowaniu złoŜono 4 oferty nie 
podlegające odrzuceniu. Zastosowano kryterium oceny ofert: Cena – 100% 
 

1. Oferta nr 1 złoŜona przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „GAMAR” Sp. z o.o., 
ul. Rybnicka 1B, 44-335 Jastrzębie Zdrój 
Cena oferty brutto – 290.435,95 zł  punktacja – 62,96 pkt. 

2. Oferta nr 2 złoŜona przez ZAKŁAD USŁUG WODOCIĄGOWO-
KANALIZACYJNYCH I REMONTOWO-BUDOWLANYCH „ROLES” S.C., 
ul. Kopernika 4, 47-451 Tworków 
Cena oferty brutto – 182.846,66 zł  punktacja – 100,00 pkt. 
 



3. Oferta nr 4 złoŜona przez Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o., 
ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz 
Cena oferty brutto – 248.373,26 zł  punktacja – 73,62 pkt. 

4. Oferta nr 5 złoŜona przez „WODOCIĄGI - ESOX” Spółka z o.o., ul. Odległa 138, 
44-310 Radlin 
Cena oferty brutto – 316.431,64 zł  punktacja – 57,78 pkt. 

 
 
W niniejszym postępowaniu odrzucono jedną ofertę, Ŝaden z Wykonawców nie został 
wykluczony z postępowania. 
W postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 złoŜoną przez Przedsiębiorstwo Usługowe „TELE-
MAR” Sp. z o.o., ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz. 
Uzasadnienie odrzucenia oferty: Art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 
87 ust. 2 pkt.3. 
 


