
 

 

 

 

                       
                       
  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie” 

 
Realizacja operacji Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w 

poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina) jest współfinansowana w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

Nowogród Bobrzański, dn. 11.12.2017 r. 

Znak sprawy: DGM.7011.64.2017.AA 
 
 
 

OGŁOSZENIE O DOKONANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na udzielenie zamówienia publicznego 
na  

 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu 

Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina) – (znak: DGM.7011.64.2017.AA) 

 

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy 

oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106 – zw. dalej „rozporządzeniem”) Zamawiający – Gmina 

Nowogród Bobrzański informuje, iż do realizacji w/w zamówienia publicznego została wybrana oferta  
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w cenie ogółem brutto 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100). Oferta została 

wybrana ze względu na spełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymagań formalnych przedstawionych 

w zapytaniu ofertowym oraz z uwagi na najkorzystniejszy bilans punktowy, na który składały się 

kryterium ceny (znaczenie 80%), kryterium gwarancji (znaczenie kryterium 20%). Razem oferta 

zdobyła: 80 pkt 



 

 

 

 

Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację 

inwestycji. Zamawiający postanowi zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do 

ceny złożonej oferty oraz postanowił podpisać umowę z Wykonawcą. 

 

 

 

Załącznik: 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert. 

Lp. 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena = 80% 

Liczba pkt 

w kryterium 

czasu 

gwarancji  = 

20% 

Razem 

1. 1. 
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80 0 80 
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