
 

 

Pleśna, dnia  21.05. 2021 r.  

                Nr sprawy: IKOŚ.271.2.2021 

 

ZAWIADOMIENIE, INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11  września 2019 r.. Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - dalej Pzp  ) Zamawiający – Gmina Pleśna, prowadząc 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 

275 ust. 1 Pzp, na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice- 

Gliniki  w km od 0+991 do 1+443,3 (z wyłączeniem kilometrażu od 1+160 do 1+380) oraz 

przebudowa obiektu mostowego w km 1+400 w miejscowości Szczepanowice, Gmina Pleśna"  

zawiadamia o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W   postępowaniu  wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - 

Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II,  za cenę: 825.173,79 zł brutto z  

60  miesięcznym okresem gwarancji. 

Uzasadnienie wyboru: w powyższym postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich wag. Oferta wybranego Wykonawcy 

otrzymała największą ilość punktów tj.100,00 pkt, w tym w kryterium cena brutto za realizację 

całego przedmiotu zamówienia: 60,00 pkt, w kryterium gwarancja na całość przedmiotu 

zamówienia 40,00pkt. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

O miejscu i terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany oddzielnie. 

II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wg kolejności wpływu wraz ze streszczeniem 

oceny i porównaniem złożonych ofert. 

1. oferta nr1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 

1, 39-200 Dębica,  otrzymała 48,72 punktów w kryterium cena, 40,00 punktów w kryterium 

gwarancja, razem 88,72 punktów. 



2.oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-

200 Jasło ul. Jana Pawła II 30 - otrzymała 60,00 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w 

kryterium gwarancja,  razem 100,00 punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15 - 

otrzymała 34,86  punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 74,86 

punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

 

/  Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. BIP 

2. miniportal 

3. Strona internetowa Zamawiającego 

4. Tablica Ogłoszeń 

5. a/a 


