
PZD.252.02.2023

Krotoszyn ,dnia 06.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym na: Remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami informuję ,że w ww. postępowaniu

Oferty złożyły następujące firmy

Nr
oferty

1

1

2

3

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

2

BITUMDROG Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością ul. Rycerska 12,
55-120 Oborniki Śląskie
NIP 9151816425

S- PROBUD Budowa Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard
NIP 8542404531

Zakład Usługowo-Handlowy Damian
Wojtkowiak , Bożacin ul. Ogrodowa
59, 63-700 Krotoszyn
NIP 621 100 12 41

Cena oferty
brutto (zł)

3

612.540,00

690.768,00

560.880,00

Udzielona
gwarancja

4

18 miesięcy

18 miesięcy

18 miesięcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr
oferty

1

2

Nazwa (firmy) i adres
wykonawcy

2

S- PROBUD Budowa spółka
z o.o. ul. Rzeźnicza 6-8 ,

73-110 Stargard

Cena brutto

(zł)

3

690.768,00

Nazwa kryterium-
przyznana liczba punktów

4

Cena oferty: 60,00 pkt

Okres udzielonej

gwarancji: 40,00 pkt

UWAGA

Oferta
wpłynęła w
terminie
składania

ofert

Oferta
wpłynęła w
terminie
składania

ofert

Oferta
wpłynęła po
terminie
składania

ofert

Razem
punkty

5

100,00 pkt



Zamawiaiącv posiada pełne zabezpieczenie finansowe na realizacje zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

S- PROBUD Budowa ul. Rzeźnicza 6-8 , 73-110 Stargard oferując wykonanie przedmiotu zamówienia
za cenę brutto: 690.768,00 zł

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans w kryterium oceny ofert: cena oraz w kryterium okres
udzielonej gwarancji . Oferta uzyskała liczbę punków: 100,00 pkt .

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

Ponadto odrzucono oferty

1.Zamawiający na podstawie art. 266 w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych odrzucił ofertę Nr 3 tj. Zakład Usługowo- Handlowy Damian Wojtkowiak , Bożacin
ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn .

Uzasadnienie
Oferta wykonawcy wpłynęła po wyznaczonym terminie na składania ofert.

2. Zamawiający na podstawie art. 266 w związku z art.226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo zamówień

publicznych odrzucił ofertę Nr 1 tj. BITUMDROG Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul.

Rycerska 12, 55-120 Oborniki Śląskie.

Uzasadnienie

Zamawiający pismem nr PZD.252.02.2023 z dnia 14.02.2023 r. po dokonaniu wstępnej analizy i oceny
ofert wezwałWykonawcę do złożenia w terminie do dnia 22.02.2023 r. podmiotowych środków
dowodowych. W dniu 21.02.2023 roku Wykonawca powiadomił pismem Zamawiającego ,że z

powodów kadrowych jest zmuszony do rezygnacji z postępowania . Jednocześnie Spółka w
wyznaczonym terminie nie złożyła na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych.

W związku z powyższym Zamawiający również zatrzymuje wpłacone wadium.

Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego, zawarta zostanie w dniu
15.03.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie przy ulicy

Transportowej 1 .

Z poważaniem


