Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
KI.ZP.271.7.2020

Głubczyce, dnia 2 października 2020 r.
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer ogłoszenia: 579692 -N - 2020 z dnia 02.09.2020 r.
Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi osiedla mieszkaniowego w miejscowości Zopowy Osiedle.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), nazywanej w dalszej
części Pzp.
I. Na podstawie art. 92 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 91
ust.1 ustawy wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce
cena 328 848,00 zł
okres gwarancji 60 miesięcy
W/w Wykonawca spełnia warunki podane w SIWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą
liczbę punktów.
II. Na podstawie art. 92 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli
następujący Wykonawcy :
Lp

1.

2.

3.

Nazwa (firma ) i adres wykonawcy

GRUNT Usługi Drogowe
Jacek Toborek
ul. Zielona 1
48-100 Głubczyce
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11
48-100 Głubczyce
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TRANSKOM Robert Białdyga
ul. Zwycięstwa 1
47-143 Jaryszów

30,45 pkt

Liczba punktów
kryterium okres gwarancji
i rękojmi
40 %
40,00 pkt

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

51,46 pkt

40,00 pkt

91,46 pkt

Liczba punktów
kryterium - cena60 %

Łączna ilość
punktów

70,45 pkt

III. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy dokonał poprawki zakwalifikowanej jako innej omyłki,
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty, w treści:
Oferty nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143
Jaryszów
Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 3. ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp dokonał poprawy w ofercie
omyłki zakwalifikowanej jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. W konsekwencji poprawienia innej omyłki w ofercie
zmianie uległa całkowita wartość oferty. Wykonawca wyraził pisemną zgodę na poprawienie omyłki. Zamawiający
przyjął do porównania i oceny złożonych ofert cenę ofertową w wysokości 383 420,20 zł brutto.
IV. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
V. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
VI. Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
Informację umieszcza się na:
1) Stronie internetowej Gminy Głubczyce
2) Tablicy ogłoszeń Gminy Głubczyce

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Kazimierz Bedryj

