
 
 

      Gmina Krapkowice 
 

TEL: (+48) 77/ 44 66 800 

FAX: (+48) 77/ 44 66 888        
e-mail: umig@krapkowice.pl     

www.krapkowice.pl     

www.facebook.com/krapkowice.gmina       

Gmina Krapkowice                                                     

ul. 3  Maja 17 

47-303 Krapkowice  
REGON: 531413099 

NIP: 199-00-12-987                                                                     

 
Krapkowice, dnia 02.11.2021r. 

Nr sprawy: BZP.271.17.2021 
 
 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbudowa linii kablowej 
oświetlenia ulicznego na łączniku ulic Krasickiego i Chopina w Krapkowicach (etap 1)”, 
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2021r., poz.1129 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”.   
 
Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na 
łączniku ulic Krasickiego i Chopina w Krapkowicach (etap 1)” jako ofertę najkorzystniejszą wybrano 
ofertę  firmy: Armin Zimerman GAILA ELEKTRO, ul. Spacerowa 21, 47-320 Gogolin. 
 
Oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała największą ilość punktów. Wyboru 
oferty Zamawiający dokonał w oparciu o przewidziane w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny 
ofert – wzory matematyczne określone w dziale XVII SWZ.                   
 
Do upływu terminu składania  ofert w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę a jej punktacja 
przedstawia  się następująco:          
                               
  

l.p. 

 
 

Nazwa wykonawcy 
Cena 
(60%) 

Okres 
gwarancji w 
miesiącach 

(40 %) 

Razem: 

      1. 

 
Armin Zimerman 
GAILA ELEKTRO 
ul. Spacerowa 21,  

47-320 Gogolin 

60,00  pkt 40,00 pkt 100 pkt 

 
 
 

 
 

                                                                                                                   Podpisał: 
                                                                                                                    Zc- Burmistrza 

                                                                                                                      /-/ Arnold Joszko 
 
 

 
 
 
Zamieszczono: 
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania                               

 

 

 
Sprawę prowadzi: Fabiola Bielec tel. 77 / 44 66 837, E-mail: f.bielec@krapkowice.pl 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 

Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na 
adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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