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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.        
z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty 
budowlanej: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Makowicach – etap I” 
 

oferta nr 7 złożona przez : 

Transport Towarowy Ryszard Biela, Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 Skoroszyce 
cena ofertowa (PLN): 344.400,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ oraz wymagania 
określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Oferta Wykonawcy otrzymała 100,00 pkt 
tj. największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Jest kompletna pod 
względem formalnym i nie podlega odrzuceniu, a składający ją Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, tym samym jest to 
najkorzystniejsza złożona oferta. 
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  
 

Nr 
oferty 

WYKONAWCA 
nazwa i adres 

Liczba punktów w kryterium 

Liczba 
punktów 

cena zł / 
l. punktów 

(60) 

Gwarancja (min. 
36 m-cy, max. 60 m-
cy) /  l. punktów 

(40) 

1. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych Sp. z o.o. 49-300 Brzeg 
ul. Oławska 26a 

614.345,23 / 33,64  60 / 40 73,64 

2. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 

517.859,17 / 39,90 60 / 40 79,90 

3. BUDBIS Sp. z o.o. Sp.K., Konradowa 
1A, 48-303 Nysa 

359.042,90 / 57,55 60 / 40  97,55 

4. 
Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Adrian Bąk, 48-100 
Głubczyce, ul. Sosnowiecka 11  

509.005,80 / 40,60 60 / 40 80,60 

5. Marcin Wdowikowski EUROBRUK, 
Reńska Wieś 24, 48-314 Pakosławice 

394.109,89 / 52,43 60 / 40 
Oferta 

odrzucona 

6. 

Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „TRANSKOM” Robert 
Białdyga, 47-143 Jaryszów, ul. 
Zwycięstwa 1 

897.900,00 / 23,01 60 / 40 63,01 

7. 
Transport Towarowy Ryszard Biela, 
Sidzina, ul. Grodkowska 1, 48-320 
Skoroszyce 

344.400,00 / 60 60 / 40 100,00 

8. ROCON Sp. z o.o. ul. Porcelitowa 13, 
49-130 Tułowice 

670.350,00 / 30,83 60 / 40 70,83 



 
 
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
 

Wykonawca Marcin Wdowikowski EUROBRUK, Reńska Wieś 24,                    
48-314 Pakosławice 

Uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia 

oferty 

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego,w 
związku z tym zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843): 
„Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 
w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia :  
 

Wykonawca x 
Uzasadnienie faktyczne i 

prawne wykluczenia 
Wykonawcy 

x 

 
 
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta –  
20.01.2021 r. 
 
 

         Zatwierdził: 

                Barbara Dybczak  
        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce 
 
        …………………………………… 
         Podpis kierownika Zamawiającego 
 
Rozdzielnik: 
1. Otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty.  
 
          
 
Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego  
oraz tablicy ogłoszeń w dniu 13.01.2021 r. 


