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Głogówek, dnia 01.06.2021 r.  

Zamawiający: 

Gmina Głogówek,  

ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek   

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Przebudowa ulicy Korfantego  

w Głogówku, nr postępowania IZP.III.271.6.2021. 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie 

wszystkich Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  

Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, z ceną wykonania przedmiotu 

zamówienia w wysokości 900 000,00 zł brutto. 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dz. XVIII SWZ. Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną ofercie w każdym 

kryterium oceny ofert (cena – 60 %, okres gwarancji i rękojmi za wady – 40 %) oraz łączną 

punktację: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena brutto zł 

 

okres 

gwarancji i 

rękojmi za 

wady 

(miesiące) 

Liczba punktów 

cena 
gwarancja 

i rękojmia  
suma 

1. 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  

i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4,  

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

- - - - - 

2. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„TRANSKOM” Robert Białdyga  

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów 

1 070 100,00 72 50,46 40,00 90,46 

3. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 

 48-100 Głubczyce 

900 000,00 72 60,00 40,00 100,00 



2 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy nr 3 spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego 

określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert. 

 

II. WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA: 

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy nr 1 Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle za cenę  

738 000,00 zł brutto i gwarancją 72 miesięcy. 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP 

Uzasadnienie faktyczne: 

Cena złożonej oferty miała charakter rażąco niskiej, w związku z czym zamawiający wezwał 

wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tym zakresie. W odpowiedzi wykonawca wyjaśnił,  

że w swojej ofercie nie ujął części robót. 

 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 PZP. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi  

w Dziale IX PZP. 
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