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ROŚ-FZP.271.1.2021 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

                                  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn. 
„Budowa dróg gminnych, remont nawierzchni oraz przebudowa chodnika na ternie gminy 
Kawęczyn” w częściach: 
-  część I „Remont drogi gminnej w miejscowości  Marianów o dł. 650.0 m oraz budowa 
drogi w miejscowości Kawęczyn - Dino i budowa zjazdu w miejscowości Kawęczyn” oraz  
- część II „Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn”. 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Kawęczyn 
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w 
roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez 
następującego wykonawcę w : 
 

CZĘŚĆ I Remont drogi gminnej w miejscowości  Marianów o dł. 650.0 m 
oraz budowa drogi w miejscowości Kawęczyn - Dino i budowa zjazdu w 
miejscowości Kawęczyn 
 
Numer oferty: 3 
Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz  
Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. 
Łączna punktacja: 100,00 pkt 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert (cena oferty 
= 60 %, okres gwarancji i rękojmi = 40%) i warunków określonych przez Zamawiającego, 
ustalono, że wybrana oferta złożona została przez Wykonawcę, który spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wskazanym w SWZ i 
uzyskała najwyższy bilans punktów przy cenie w wysokości 239.177,42 zł brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia i 60 mies. okresem gwarancji i rękojmi.  

CZĘŚĆ II Budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn 
 
Numer oferty: 2 
Nazwa (firma) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. 
Siedziba (adres) Wykonawcy: ul. Toruńska 200, 62-600 Koło 
Łączna punktacja: 100,00 pkt 
 
 



Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert (cena oferty 
= 60 %, okres gwarancji i rękojmi = 40%) i warunków określonych przez Zamawiającego, 
ustalono, że wybrana oferta złożona została przez Wykonawcę, który spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wskazanym w SWZ i 
uzyskała najwyższy bilans punktów przy cenie w wysokości 35.654,80 zł brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia i 60 mies. okresem gwarancji i rękojmi. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
 

 

 

 

 

LP. NAZWA (FIRMA) I ADRES 

WYKONAWCY 
CZĘŚĆ ILOŚĆ PKT ZA 

KRYTERIUM 

CENA 

ILOŚĆ PKT ZA 

KRYTERIUM 

OKRES 

GWARANCJI I 

RĘKOJMI    

KLASYFIKACJA 

PUNKTOWA 

1. 

 

VIA Krzysztof Rosiak 

Stefania 29  

62-710 Władysławów 

 

 

II 

 

 

49,62 pkt 

 

 

40,00 pkt 

 

 

89,62 pkt (2) 

dla II części 

2. 

 

Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-
Mostowych S.A.  

ul. Toruńska 200  

62-600 Koło 

 

I 

 

59,70 pkt 

 

40,00 pkt 

 

99,70 pkt (2)  

dla I części 

II 

 

60,00 pkt 

 

40,00 pkt 

 

100,00 pkt (1 ) 

dla II części 

3. 

 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa 
Drogowego S.A. 
Kalisz 

ul. Noskowska 3-5 

62-800 Kalisz 

 

I 

 

 

 

60,00 pkt 

 

 

 

40,00 pkt 

 

 

 

100,00 pkt (1 ) 

dla I części 

4. 

TRANS-SPILI Sp. Z o. o. 

Ul. Graniczna 18a 

62-563 Licheń Stary 

I 
53,11 pkt 40,00 pkt 93,11 pkt (3)  

dla I części 

II 

 

24,42 pkt 

 

40,00 pkt 

 

64,42 pkt (3) 

dla II części 
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