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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579  z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gaworzyce 

zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. . 

Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części: 

Część nr 1: „Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000_ 0+540 (działki numer 196,274,277)  

[intensywne opady deszczu, lipiec 2016 r.] 

Część nr 2: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych, działki nr: 114, obręb 0003 

Gostyń, gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km”” 

 do realizacji przedmiotu zamówienia - Część nr 1: „Przebudowa drogi w Dalkowie w km 

0+000_ 0+540 (działki numer 196,274,277)  [intensywne opady deszczu, lipiec 2016 r.]: 

 wybrany został Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.,ul. Mickiewicza 63,67-200 Głogów 

cena: 388.253,90 zł, okres gwarancji: 72 miesiące, wysokość kary umownej: 1,0%. 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów ustalonych przez Zamawiającego. Oferta 

otrzymała 100 pkt. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. 

Część nr 1: „Przebudowa drogi w Dalkowie w km 0+000_ 0+540 (działki numer 196,274,277)  

[intensywne opady deszczu, lipiec 2016 r.] -Zestawienie i ocena złożonych ofert: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa)  

lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba 

pkt  

w 

kryteriu

m  

cena 

Liczba 

pkt  

w 

kryterium  

okres 

gwarancji 

Liczba pkt  

w kryterium  

wysokość 

kary 

umownej 

Razem ilość 

punktów 

1 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 63, 

67-200 Głogów 

60,00 25,00 15,00 100,00 

2 

Firma Budowlana „FOBIS”            

Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 3, 

59-300 Lubin 

48,25 25,00 3,00 76,25 
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  Do realizacji przedmiotu zamówienia Część nr 2: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów 

rolnych, działki nr: 114, obręb 0003 Gostyń, gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km” 

 wybrany został Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.,ul. Mickiewicza 63,67-200 Głogów 

cena: 559.727,77 zł, okres gwarancji: 72 miesiące, wysokość kary umownej: 1,0%.Oferta 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów ustalonych przez Zamawiającego. Oferta otrzymała 100 pkt. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp. 

Część nr 2: „Gostyń – droga dojazdowa do gruntów rolnych, działki nr: 114, obręb 0003 

Gostyń, gm. Gaworzyce, odcinek około 0,800 km”- Zestawienie złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa)  

lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba 

pkt  

w 

kryteriu

m  

cena 

Liczba 

pkt  

w 

kryterium  

okres 

gwarancji 

Liczba pkt  

w kryterium  

wysokość 

kary 

umownej 

Razem ilość 

punktów 

1 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 63, 

67-200 Głogów 

60,00 25,00 15,00 100,00 

2 

Firma Budowlana „FOBIS”            

Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 3, 

59-300 Lubin 
47,48 25,00 3,00 75,48 

 

               

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta. 

 

                                                                                                                          Wójt 

                               /-/  Jacek Szwagrzyk 

                                                                                                                     


