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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.  

 

„Odbudowa drogi bitumicznej wraz z trzema  przepustami na długości 563 m w miejscowości Janowice 
Wielkie, [ powódź lipiec 2012 r ] ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 667/2.”Szkody po powodzi w 
dn. 5 i 6 lipca 2012 r. Kilometraż: dz. 662 na dług. 360 m (od 0,185 do 0,545km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 
na dług. 114 m (od 0,000 do 0,114 km); dz. 667/2 na dług. 89 m (od 0,000 do 0,089 km). 
 

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje: 

 

I. o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ), jedynym kryterium wyboru jest 

najniższa cena brutto ze złożonych ofert.  

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3, złożoną przez:  

 

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M Artur  Gawłowski ul. Spacerowa 5a 58-400 Kamienna Góra  

 

Uzasadnienie: W/w wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz warunki określone w SIWZ. 

Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert i otrzymała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena 

brutto  „cena=100 pkt” tj. 100 pkt. 

Złożona oferta Nr 3 z najniższą umowną ceną za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia w 

wysokości brutto 454 501,21  PLN netto 369 513,18.PLN otrzymała 100,00 punktów. 

 

Nr 

oferty 

Nazwa/Firma i adres Wykonawcy Cena oferty w zł 

brutto 

Łączna liczba 

punktów 

Wykonawcy 

1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kama” 

Rzońca Ryszard 

Ul. Daszyńskiego 16 F 

58-533 Mysłakowice  

 

      486 475,71 93,42 pkt. 

2 Przedsiębiorstwo Usługowo– Produkcyjne i Handlowe  

„COM-D” Sp.z o.o 

 59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25  
        515 603,85  88,15 pkt. 

3 

 

Usługi Montażowo Budowlane A.J.M Artur  

Gawłowski ul. Spacerowa 5a 58-400 Kamienna 

Góra  

 

        454 501,21  100 pkt.  

 

II. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 

-brak  

III. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

-brak  

IV. o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta: 

Umowa może być zawarta  na podstawie  art. 94  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 

V. Informacja o poprawieniu oferty: 

W niniejszym postępowaniu nie poprawiano żadnej oferty. 
 

VI. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane było na portalu centralnym Urzędu Zamówień Publicznych – w BZP 

254020 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014  r. ;, na stronie internetowej Gminy dniu 30.07.2014  r. oraz 

wywieszone zostało w dniu 30.07.2014  r.. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie. 
                                                                                                                                                     

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 
    /-/Kamil Kowalski   


