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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

1. Zamawiaj ący:  
 

1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra  
2) kod, miejscowość województwo:  65-424 Zielona Góra, Lubuskie  
3) ulica, nr domu: Podgórna 22  
4) nr tel., faks: tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455 
5) e-mail:                                             zamowienia@um.zielona-gora.pl 
 

2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  

1)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 5.548.000,00 euro pn.:  
Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu „Za chowanie i wykorzystanie historycznych 
krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”. 
2)   miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;  
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
   ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
   energetycznych, 
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   
   odprowadzenia ścieków, 
 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 
 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii telekomunikacyjnych, 
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do   
   odprowadzenia ścieków, 
 45233140-2 Roboty drogowe, 
 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 
 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 
 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej, 
 45240000-9 Wodne roboty budowlane 
 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 
 45112710- 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 
 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 
 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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4) rodzaj zamówienia – robota budowlana. 
 

3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 
1) firma: EXALO Drilling S.A. 
2)  kod, miejscowość: 64-920 Piła ; 
3)  ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9 ; 
4)  cena oferty z VAT: 16.769.403,77 zł; 
5)  ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 60,00 pkt ; 
6)  ilość punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”: 40,00 pkt ; 
7)  łączna ilość punktów: 100,00 pkt ; 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt ) w oparciu  
o kryterium wyboru i oceny ofert: 
 „cena” - 60 % 
 „gwarancja” – 40 %     

5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty: 
 
1)   oferta nr 1 złożona przez: 
-     firma: EXALO Drilling S.A. 
-     kod, miejscowość: 64-920 Piła ; 
-     ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9 ; 
-     cena oferty z VAT: 16.769.403,77 zł;  
-     ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 60,00 pkt; 
-     ilość punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”: 40,00 pkt;  
-     łączna ilość punktów: 100,00 pkt. 
 
 
 
 
           
           
 
          z up. PREZYDENTA MIASTA 
          mgr inż. Krzysztof Kaliszuk 
          Zastępca Prezydenta 
 
 
          ............................................... 

imię, nazwisko 
i podpis osoby uprawnionej 


