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Brzesko dnia , 08,],0.2020 r.

wą rozdzielnika

lNFoRMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNl EJSZEJ OFERTY

dot,: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Przebudowa drogi powiatowej nr
L443K Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Poręba Spytkowska .

Numer sprawy: ZDP ZP,27L,4.2O2O

1,. Działając na podstawie art.92 ust. 1pkt. 1) Prawa zamówień publicznych (Dz. U z2019 r

Poz.1-843 ze zm.) Zamawiający informuje, ze w prowadzonym postępowaniu wybrano do
rea lizacji za mówie n ia naj korzystn iejszą ofertę złożoną przez wyko nawcę :

,,ReDrog" S,C. BoŻena Krzyżak&Wojciech Krzyżak ,32-862 Porąbka lwkowska 32

Za cenę: 177 476,70 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć
złotych 7OltOO ), uwzględniając podatek VAT w wysokości 23% .

uzasadnienie faktvczne i prawne:

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. art.91 ust. 1 pzp na podstawie kryteriów oceny ofert
okreŚlonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia (SlWZ) tj. na
Podstawie kryteriów cena , waga 60 % oraz okres gwarancji waga 40 % , oferta Wykonawcy otrzymała
największa ilość punktów - 100,00 punktów .

2. Ponizsza tabela przedstawia wszystkich wykonawców , ktorzy złożyli oferty w zakresie
niniejszego Postępowania wraz z punktacją przyznaną poszczegolnym kryterlom oraz lączną
punktację:

Lp. Nazwa Wykonawcy llość
punktów w
kryterium

cena

lcl

llość punktów
w kryterium

okres
gwarancji

/G/

Razem
Punktów

C+G

1, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
LlMDROG Sp. z o,o.
ul. M.B. Bolesnej 87,34-600 Limanowa

54,56 40,00 94,56

2. ,, ReDrog,,S.C. Bozena Krzyzak&Wojciech
Krzyżak ,32-862 Porąbka lwkowska 32 60,00 40,00 100,00

3, STRABAG lnfrastruktura Południe Sp. zo.o.
Biuro Grupy Tarnów , ul. Mostowa 1,4,
33-100 Tarnów

43,88 40,00 83,88

Podpis Kierownika Za



ZamawiającY informuje, ze zastosował procedurę określoną w art.24aa ustawy pzp tj, w pierwszej
kolejnoŚcizbadał czY wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

Zgodnie z art. 94 ust. 1" pkt 2) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
ZaWarta w terminie nie krÓtszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzy§tniejszęj
oferty przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej .

Otrzymują :

1_. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LlMDRoG Sp. z o,o. ul. M.B. Bolesnej87,
34-600 Limanowa

2. ,,ReDrog" S.C, Bozena Krzyżak & Wojciech Krzyżak ,32-862 Porąbka lwkowska 32
3. STRABAG lnfrastruktura Południe Sp. zo.o., Biuro Grupy Tarnów , ul. Mostowa ]-4,
33-100 Tarnów
4. A/a
5. Strona zamawiającego www,zdp,powiatbrzeski,pl


