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Nr sprawy 052/2022 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn zm.) – dalej „uPzp”, informuje, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
z możliwością negocjacji pn.: „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych  
w Bydgoszczy w 2022 r.” Nr sprawy 052/2022, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty –  
dla części 2 zamówienia: 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, wybrano najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez 
Wykonawcę:   

BPRD Sp. z o.o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz  
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) faktyczne:  
Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie 
Prawo zamówień publicznych oraz w dokumentach zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 uPzp, 
została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100 pkt na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: 
1. Cena (C) – waga 60% (pkt),  
2. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane (G) – waga 40% (pkt). 

2) prawne:  

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 uPzp. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktacją z uwzględnieniem złożonych ofert dodatkowych: 
 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  
którzy złożyli oferty 

liczba uzyskanych punktów w kryterium: 
Łączna 

ilość pkt Cena  
Gwarancja jakości  

na wykonane roboty budowlane 

1 
BPRD Sp. z o.o. 
ul. Glinki 148, 
85-861 Bydgoszcz  

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

2 
STRABAG Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10, 
05-800 Pruszków  

47,12 pkt 40,00 pkt 87,12 pkt 

 
p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

Wojciech Nalazek 
................................................. 

(podpis kierownika zamawiającego) 


