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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Budowa deptaka
wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od ul. 11 Pułku Piechoty do ul. Słowiańskiej" wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 3 złożoną przez: KMD Przemysław Mydlak, Średnia Wieś 69, 22-335 Żółkiewka;

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na
odcinku od ul. 11 Pułku Piechoty do ul. Słowiańskiej" na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się następującymi kryteriami:
cena (60%), przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy liczonego od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (40%), oraz udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia
wymogi określone w SIWZ i ustawy Pzp oraz którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny
ofert.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty, złożone przez:
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PPRU POL-MAR Marek
1. Niedźwiedzki 32,84 20,00 52,84

Ul. Młyńska 3,73-150 Lobez

IBUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo
~udownictwa Drogowego

~. ~ndrzej Kaczyński 57,45 40,00 97,45
~l. Przemysłowa 6,
[78-500 Drawsko Pomorskie

p. fKMD Przemysław Mydlak 60,00 40,00 100,00Średnia Wieś 69, 22-335 Żółkiewka

~akład Usługowo-Handlowy

~. lRobert Małyszek 57,03 40,00 97,03tul. Kochanowskiego 3B
76-020 Bobolice
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Mając zatem na uwadze, że oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi
w SIWZ, była zgodna z przepisami ustawy Pzp oraz odpowiadała treści SIWZ, a sam Wykonawca spełnił warunki
udziału w postępowaniu, należało wybrać ofertę nr 3 złożoną przez: KMD Przemysław Mydlak Średnia Wieś 69,
22-335 Żółkiewka; zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
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