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 RIRG.271.3.2021  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr 

drogi 030547C od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 

położonych w miejscowości Drzycim”  

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich 

Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale  

XIX SWZ. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Kozłowo 

8a, 86-105 Świecie za ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 274.746,81 zł brutto. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

(cena oferty brutto – 60 %, deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 40%) oraz łączną 

punktację: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena oferty 

[zł brutto] 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

Cena 

Kryterium 

deklarowany 

okres gwarancji 

jakości i 

rękojmi za 

wady   

Liczba punktów w 

kryterium  
deklarowany okres 

gwarancji jakości i 

rękojmi za wady 

Łączna 

punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i 

Mostów sp. z o.o. 

Kozłowo 8a 

86-105 Świecie 

274.746,81 zł 60,00 pkt 60 m-cy 40,00 pkt 100,00 pkt 

2 

PRETORIA TRADE  

Tomasz Suchanek 

Nowy Jasiniec 86 

86-010 Koronowo 

Brak ceny - - - - 

3 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne w Tucholi 

sp. z o.o. 

ul. Świecka 68 

89-500 Tuchola 

275.781,99 zł 59,77 pkt 60,00 m-cy 40,00 pkt 99,77 pkt 

4 

Zakład Drogowo 

Mostowy sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 

78/1 

86-105 Świecie 

347.304,69 zł 47,46 pkt 60,00 m-cy 40,00 pkt 87,46 pkt 



 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Kozłowo 8a, 86-105 Świecie 

spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XIX SWZ. 

 

    Wójt Gminy 

/-/ Marian Krywald 

 


