
 

 

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

                                                                                                                 Domaszowice, 10.04.2018 r. 
 
Gmina Domaszowice 
ul. Główna 26 
46-146 Domaszowice   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych na usługi związane z kompleksowym pełnieniem obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej dla wsi Domaszowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii”  

 
Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 
usługi związane z kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Domaszowice” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez NEUSTEIN S.C. 
Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji Krystyna i Andrzej Neustein, ul. 
Pomarańczowa 22, 45-417 Opole 
 
UZASADNIENIE 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia usługi związane z 
kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice” w trybie 
zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp. 
Zgodnie z zapisami  zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze oferty kierował się 
następującymi kryteriami wyboru ofert: 
1) cena brutto – 100% 
i postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w 
zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.  
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty (gdzie wykluczono: 0 ofert, 
odrzucono: 0 ofert) złożone przez: 



1. NEUSTEIN S.C. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji Krystyna i Andrzej 
Neustein, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 Opole, z zaoferowana ceną brutto: 26 937,00 zł, 
doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 13 lat i więcej oraz ogólną 
sumą punktów 100,00, z tego: cena brutto – 60 pkt, doświadczenie osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia: 40,00 pkt. 

2. PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Kazimierz Piróg, ul. 
Gombrowicza 136, 45-533 Opole, z zaoferowaną ceną brutto: 28 290,00 zł, doświadczeniem 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 13 lat i więcej oraz ogólną sumą punktów 
97,13, z tego: cena brutto – 57,13 pkt, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia: 40,00 pkt. 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a 
jego oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego należało wybrać ofertę firmy 
NEUSTEIN S. C. Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji Krystyna i Andrzej Neustein 
z Opola. 
          
 

           Wójt Gminy 
                Zenon Kotarski 
              / - / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


