
OR.VII.272.13.2019       Racibórz, dn. 01.08.2019r. 

  

 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR.VII.272.13.2019 pn. 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na obrębach 

Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – przebudowa i utwardzenie dróg 

transportu rolnego oraz roboty na rowach i rurociągach drenarskich”. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.1986) informuję, iż: 

 
1. Do realizacji przedmiotowego, w/w zamówienia została wybrana oferta nr 3 złożona przez: 

PN- PROJEKT Piotr Nowak 

47-400 Racibórz  ul. Węgierska 11 
Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryterium takimi była cena oferty. 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. 

2. Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli: 

 

Numer 

oferty 
Wykonawca 

Liczba punktów 

przyznanych w 

kryterium nr 1 

„Cena oferty” 

Liczba punktów 

przyznanych w 

kryterium nr 2 

„Termin wykonania” 

Łączna punktacja przyznana ofercie 

1 

A&J CONSULTING  
Andrzej Kałużny 
ul. Krzemieniecka 12a/8 
59 – 300 Lublin 

95.750,00/ 
31,22 pkt 

 

04.10.2019/ 
40 pkt 

71,22 pkt 

2 

Rybnickie Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Drogowej CERTIGOS 
Marceli Hawełek, Mateusz Kałuża 
sp. j.      
ul. Brzezińska 8a; 44 – 203 Rybnik 

98.916,60/ 
30,22 pkt 

 

04.10.2019/ 
40 pkt 

70,22 pkt 

3 

PN – PROJEKT 
mgr inż. Piotr Nowak 
ul. Węgierska 11 
47 – 400 Racibórz 

49.815,00/ 
60 pkt 

04.10.2019/ 
40 pkt 

100 pkt 

 

Z up. STAROSTY                  

Beata Bańczyk  

Sekretarz Powiatu  

 

Sporządziła: Anita Stuchły wew. 385 


