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Nr sprawy 034/2021 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „uPzp”, informuje, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji, pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole  
w Bydgoszczy (Program BBO)” – nr sprawy 034/2021, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Nr 1 
złożonej przez Wykonawcę: 
 

ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH "REN-DROG" S.C. JAROSŁAW KĄDZIORSKI ZBIGNIEW NIEDŹWIECKI 
ul. Przemysłowa 30B, 85-758 BYDGOSZCZ 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) faktyczne:  

Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w uPzp oraz 
SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100 punktów na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj.: 
1. cena - 60% (pkt),  
2. termin wykonania zamówienia – 20% (pkt), 
3. gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane – 20 % (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: 

Nr  
oferty 

Wykonawca - nazwa (firma) albo imię  
i nazwisko oraz adres siedziby lub 

miejsca zamieszkania 

liczba uzyskanych punktów w kryterium: 

Łączna ilość pkt 
Cena  

Termin 
wykonania  

zamówienia 

Gwarancja jakości  
na wykonane 

roboty budowlane 

1 

 ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH "REN-
DROG" S.C. JAROSŁAW KĄDZIORSKI 
ZBIGNIEW NIEDŹWIECKI 
ul. Przemysłowa 30B,  
85-758 Bydgoszcz 

60,00 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt 

2 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 
"MAX" KAMILLA SMOLIŃSKA 
ul. Żeglarska 123,  
85-545 Bydgoszcz 

50,48 pkt 20,00 pkt 20,00 pkt 90,48 pkt 

3 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 
MICHAŁ BURZYŃSKI 
Ignacego Tomyślaka 50, 
89-110 Sadki 

55,14 pkt 0 pkt 20,00 pkt 75,14 pkt 

 

 
p.o. Dyrektora ZDMiKP 

podpis nieczytelny 

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

(podpis kierownika zamawiającego) 


