
OR.VII.272.20.2019       

 Racibórz, dn. 02.10.2019r. 
 

 

INFORMACJA  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR.VII.272.20.2019 pn. 

 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych -  droga powiatowa nr 3528S w gminie 

Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz 

działka nr 442/1 w sołectwie Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice”.    

 

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 2 złożona przez: 

 

COLAS Polska  Sp. z o.o. 

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 

Za cenę brutto: 340 947,89 zł  

 

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 kryteriami takimi była cena oferty oraz gwarancja na 

wykonany przedmiot zamówienia. 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: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa firmy i adres 

Liczba punktów 

przyznanych w 

kryterium nr 1 

„Cena oferty” 

Liczba punktów 

przyznanych w 

kryterium nr 2 

„Gwarancja (…)” 

 

Łączna punktacja 

przyznana ofercie 

1. 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

379 932,70 zł/ 

53,84 % 

60 miesięcy/ 

40 % 93,84 % 

2. 

COLAS Polska  Sp. z o.o. 

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie  

340 947,89 zł/ 

60 % 

60 miesięcy/ 

40 % 100 % 

3. 

EUROVIA POLSKA S.A  

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 

55-040 Kobierzyce 

358 693,13 zł/ 

57,03 % 

60 miesięcy/ 

40 % 
97,03 % 



 

 

 

                                                                                           Z up. STAROSTY 

                                                                                            Beata Bańczyk 

                                                                                          SEKRETARZ POWIATU 

 

 

  

  

 

Sporządziła: Anita Stuchły wew. 385 

 

4. 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz  

367 607,69 zł/ 

55,65 % 

60 miesięcy/ 

40 % 
95,65 % 

5. 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „TRANSKOM” Robert 

Białdyga 

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów 

430 500,00 zł/ 

47,52 % 

60 miesięcy/ 

40% 
87,52 % 


