
                                                                                        
 
POWIAT RACIBORSKI  
Plac Stefana Okrzei 4 
47 – 400 Racibórz 
 
OR.VII.272.11.2020 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu n

 
„Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie 

na rowach i rurociągach drenarskich”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.
 

1. Do realizacji przedmiotowego w/w zamówienia została wybrana 
Inpromel Sp. z o.o. 
ul. Borki 16 B 
44-200 Rybnik 

 
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 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
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. W postępowaniu złożono 6 ofer
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 

           

Nr 
oferty 

Nazwa firmy i adres 

1. 

Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe ,,TRANSKOM’’ Robert 

Białdyga, 
ul. Zwycięstwa 1 
47-143 Jaryszów 

                                                                                        

     Racibórz, dn. 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR.VII.272.11

gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie 
na rowach i rurociągach drenarskich” 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuję, iż: 

Do realizacji przedmiotowego w/w zamówienia została wybrana oferta nr 

: 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 

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 

ofert.  
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

   

Liczba punktów 
przyznana w 

kryterium nr 1 „Cena 
oferty brutto” 

Liczba punktów 
przyznana w 

kryterium nr 2 
„Okres gwarancji”

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe ,,TRANSKOM’’ Robert 

455.100,00 zł 
/ 12,46 pkt 

36 miesięcy  
/ 40 pkt 

                                                    

 

                                  

Racibórz, dn. 23.10.2020 r.  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ieograniczonego Nr OR.VII.272.11.2020 pn.: 

gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie – roboty 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

oferta nr 3 złożona przez: 

: 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 

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 

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 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 

Liczba punktów 

 
„Okres gwarancji” 

Łączna liczba 
punktów 

 

 
52,46 



                                                    

 

 
 
 

 
 

 
  

  Z up. STAROSTY 
     Beata Bańczyk 
SEKRETARZ POWIATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sporządził: Ewa Mekeresz, tel. wew. 375 
 

2. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Leon Brudzik, ul. Spółdzielcza 10 

47-480 Pawłów 

121.654,27 zł 
/ 46,62 pkt 

36 miesięcy  
/ 40 pkt 

86,62 

3. 
Inpromel Sp. z o.o. 

ul. Borki 16 B 
44-200 Rybnik 

94.523,02 zł  
/ 60,00 pkt 

36 miesięcy  
/ 40 pkt 

100,00 

 4. 

Konsorcjum Firm: 
Firma Usługowa J-MEL Janusz 

Pławecki – LIDER 
GMS mgr inż. Grzegorz Scheithauer 

– PARTNER 
ul. Jana Pawła II 15 - Lider 

108.485,08 zł  
/ 52,28 pkt 

36 miesięcy  
/ 40 pkt 

92,28 

5. 
GRINN-PLUS Łukasz Durczok 

ul. Rybnicka 271 
44-273 Rybnik 

97.611,88 zł  
/ 

58,10 pkt 

36 miesięcy  
/ 40 pkt 

98,10 

6. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe ,, DOMAX’’ Arkadiusz 

Mika 
ul. Grabińska 8 

42-283 Boronów 

216.526,53 zł   
/ 26,19 pkt 

36 miesięcy  
/ 40 pkt 

66,19 


