
                                                                               
 

Projekt współfinansowany w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

 Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 

 
 

Kruszyna, dnia 2016-08-17 

RGK.271.6.2016 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na 

wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 694141 S Jacków ul. Dworcowa”. 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert, 

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z              

dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.) zawiadamia, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 7, złożoną przez: 
 

ZTHU Stanisław Krupiński 

ul. Wesoła 13 

42-263 Wrzosowa 
 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 48.931,90 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy 

dziewięćset trzydzieści jeden złotych 90/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 95,00 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 4,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że udzieli 

48 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 99,00 pkt.  

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki określone w ustawie pzp i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

przyjęte kryteria wyboru. 
 

Pozostałe oferty złożone w niniejszym postępowaniu przedstawiają się następująco:  

 Oferta Nr 1 złożona przez: 

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” 

Sp. z o.o. Sp. k. 

Wola Murowana  

ul. Zakładowa 17 

26-052 Nowiny 
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Cena brutto w tej ofercie wynosi: 62.717,21 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące 

siedemset siedemnaście złotych 21/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 74,12 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

udzieli 60 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 79,12 pkt. 

 

 Oferta Nr 2 złożona przez: 

 P.U.H. „DOMAX” 

 Arkadiusz Mika 

 ul. Grabińska 8 

 42-283 Boronów 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 64.557,23 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące 

pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 23/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 72,01 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

udzieli 60 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 77,01 pkt. 

 

 Oferta Nr 3 złożona przez: 

„BITUM” Sp. z o.o. 

Lipie Śląskie 

ul. Cegielniana 20 

42-700 Lubliniec  

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 49.948,66 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy 

dziewięćset czterdzieści osiem złotych 66/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 93,07 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

udzieli 60 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 98,07 pkt.  

 

 Oferta Nr 4 złożona przez: 

„Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

LARIX” Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 11 

42-700 Lubliniec 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 61.308,12 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy 

trzysta osiem złotych 12/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 75,82 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

udzieli 60 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 80,82 pkt.  

 

 Oferta Nr 5 złożona przez: 

HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

ul. Częstochowska 14 

42-283 Boronów 
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Cena brutto w tej ofercie wynosi: 69.678,15 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 15/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 66,71 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 5,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

udzieli 60 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 71,71 pkt.  

 

 Oferta Nr 6 złożona przez: 

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Chopina 2 

42-700 Lubliniec 

Cena brutto w tej ofercie wynosi: 56.991,74 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100). 

Liczba punktów przyznanych według kryterium oceny ofert:  

Cena – 95 %, to 81,56 pkt.  

Długość okresu udzielanej gwarancji – 5 %, to 3,00 pkt. (Wykonawca oświadczył, że 

udzieli 36 miesięcznej gwarancji) 

Łączna punktacja wynosi 84,56 pkt.  
 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) może być zawarta 

przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
D.W.  
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