
 

 

Pleśna, dnia  9.06. 2021 r.  

                Nr sprawy: IKOŚ.271.5.2021 

 

ZAWIADOMIENIE, INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU 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. „Przebudowa dróg   z podziałem na części ." 

Część I -  Przebudowa odcinka drogi gminnej Janowice-Zadziele (100 mb) 

Część II - Przebudowa odcinka drogi gminnej Szczepanowice - Nakle (dł. 160 mb) 

Część III - Przebudowa odcinka drogi gminnej Świebodzin - Kłokowa  (75 mb)   

Część IV- Przebudowa odcinka drogi gminnej Świebodzin - Poręba Radlna  (65 mb) 

Część V - Przebudowa drogi gminnej Łowczówek - Piotrkowice  I 

Część VI - Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż torów w Pleśnej 

 

zawiadamia o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty. 

W   Części I   wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-

156 Skrzyszów 15, za cenę: 21.978,87 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. 

W Części II wybrano ofertę Nr 2 złożoną  przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 

Skrzyszów 15, za cenę: 28.794,76  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. 

W Części III wybrano ofertę Nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-

156 Skrzyszów 15, za cenę: 16.998,46 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. 

W Części IV wybrano ofertę Nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-

156 Skrzyszów 15, za cenę: 13.199,61 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. 

W Części V wybrano ofertę Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych 

Sp.  z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30, za cenę:  29.964,65 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. 

W Części VI wybrano ofertę Nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-

156 Skrzyszów 15, za cenę:  44.498,62 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. 

Część I -  Przebudowa odcinka drogi gminnej Janowice-Zadziele (100 mb) 

1. oferta nr1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-

200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30,  otrzymała 51,54 punktów w kryterium cena, 40,00 punktów w 

kryterium gwarancja, razem 91,54 punktów. 

2. oferta nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15  - 

otrzymała 60,00 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 100,00 

punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Chodenicka 38 - 

otrzymała 52,91  punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 92,91 

punktów. 

Część II - Przebudowa odcinka drogi gminnej Szczepanowice - Nakle (dł. 160 mb) 

 



1. oferta nr1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-

200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30,  otrzymała 49,99 punktów w kryterium cena, 40,00 punktów w 

kryterium gwarancja, razem 89,99 punktów. 

2. oferta nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15   - 

otrzymała 60,00 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 100,00 

punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Chodenicka 38  - 

otrzymała 52,69  punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 92,69 

punktów. 

Część III - Przebudowa odcinka drogi gminnej Świebodzin - Kłokowa  (75 mb)   

 

1. oferta nr1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-

200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30,  otrzymała 56,87 punktów w kryterium cena, 40,00 punktów w 

kryterium gwarancja, razem 96,87 punktów. 

2. oferta nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15    - 

otrzymała 60,00 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 

100,00punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Chodenicka 38   - oferta 

odrzucona. 

Część IV- Przebudowa odcinka drogi gminnej Świebodzin - Poręba Radlna  (65 mb) 

1. oferta nr1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-

200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30,  otrzymała 51,75 punktów w kryterium cena, 40,00 punktów w 

kryterium gwarancja, razem 91,75 punktów. 

2. oferta nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15 - 

otrzymała 60,00  punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 

100,00 punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Chodenicka 38   - oferta 

odrzucona. 

Część V - Przebudowa drogi gminnej Łowczówek - Piotrkowice  I 
 

1. oferta nr1 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. 



2. oferta nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15  - 

otrzymała 51,40 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 

91,40punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Chodenicka 38 - 

otrzymała 57,36  punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 97,36 

punktów. 

Część VI - Przebudowa drogi wewnętrznej wzdłuż torów w Pleśnej 
 

1. oferta nr1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle 38-

200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30,  otrzymała 55,42 punktów w kryterium cena, 40,00 punktów w 

kryterium gwarancja, razem 95,42 punktów. 

2. oferta nr 2 złożona przez: ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło, 33-156 Skrzyszów 15  - 

otrzymała 60,00 punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 100,00 

punktów. 

3. oferta nr 3 złożona przez: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Chodenicka 38 - 

otrzymała 57,22  punktów w kryterium cena,  40,00 punktów w kryterium gwarancja,  razem 97,22 

punktów. 

Na podstawie art.  226. ust. 1 Zamawiający w Części III i IV odrzucił ofertę: Enigma Group Sp. z o.o. 32-700 

Bochnia ul. Chodenicka 38. Zamawiający w dniu 28.05.2021 r. wezwał wykonawcę do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych do dnia 4.06.2021 r. do godz. 10:00, jednakże Wykonawca 

nie przedłożył podmiotowych środków dowodowych i na dodatek w dniu 4.06.2021 r. Wykonawca 

przesłał informację, iż ze względu na napięty harmonogram robót drogowych zmuszony jest do 

rezygnacji z realizacji ww. zadań. zgodnie z ustawą z dnia 11  września 2019 r.. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - dalej Pzp  ) Zamawiający – 

Gmina Pleśna odrzuciła ofertę na podstawie art. 226 ust 1. pkt 2) lit. c). 

Zatwierdził 
/  Józef Knapik / 

Wójt Gminy Pleśna 

 
 

Otrzymują: 

1. BIP 

2. miniportal 

3. Strona internetowa Zamawiającego 

4. Tablica Ogłoszeń 

5. a/a 


