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 OR.VII.272.9.2019   

                  Racibórz, 08.05.2019 r.  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot. postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr. OR.VII.272.9.2019 pn:  „Wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr  3540S w Kobyli na odcinku od 

cieku  wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”. 

 

Działając na podstawie art. 92,  ust. 1, pkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 z późn. zm.)  informuję,  że  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na 

wykonanie w/w zadania, została wybrana oferta nr. 2 za cenę 36 285,00 brutto,  złożoną przez 

Firmę: 

 

Pracownia Projektowa „KARO”,  Wojciech Wróblewski 

ul. Kukułek 11a,  40-533 Katowice 

 

Uzasadnienie  wyboru:   Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym 

postępowaniu kryteriami takimi była cena oferty oraz termin wykonania. Po przeprowadzeniu 

badania i oceny ofert przedmiotowa oferta została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała 

największą łączną liczbę punktów obliczoną wg wzoru określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Ponieważ zaś wykonawca wykazał, iż nie podlega wykluczeniu z 

postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu w wymaganym zakresie, 

zamawiający wybrał ofertę tego wykonawcy do realizacji zamówienia.  

W postępowaniu złożono 3 oferty. 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu oferty złożyły firmy z następującymi  cenami  

i  terminem wykonania. 

Nr 

oferty 

Nazwa firmy i adres Liczba punktów 

przyznana w 

kryterium nr. 1 

„Cena oferty 

brutto” 

Liczba punktów 

przyznana w 

kryterium nr. 2 

„Termin 

wykonania” 

Łączna 

ilość 

punktów  

1 Pracownia Projektowa „KARO”,  

Wojciech Wróblewski 

ul. Kukułek 11a, 40-533 Katowice 

60,00 40 100,00 

2 
„BEMAR” Zakład Budowy Dróg i 

Mostów, Marek Kuśmierczyk, 

ul. Budowlanych 4, 68-300 Lubsko 

39,33 40 89,33 

3 
Architektura Projekty,  

Damian Bejton 

ul. 3-go Maja 71a,  

44-230 Czerwionka -Leszczyny 

25,80 0,00 25,80 

 

 STAROSTA 

      Grzegorz Swoboda 
        
Sporządziła: Ewa Mekeresz, tel. 375 


