
Turek, dnia  29.04.2022 roku
Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
REGON:311080366, NIP:6681719792

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa 
ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku 
nr ogłoszenia BZP:2022/BZP 00100497/01 
data zamieszczania ogłoszenia: 2022-03-28 
numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZDP.271.04/2022 

Działając na podstawie art.  253 ust.  2 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych    (Dz.U. z
2019r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowania o udzielenie
zamówienia na wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I
etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku 

Do realizacji zadania, została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Sp. z o.o.
ul. Komunalna 8,  62-700 Turek

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W postępowaniu w terminie składania ofert zostały złożone oferty:
  
Oferta nr 1
Pan Maciej Rybicki prowadzący działalność pod firmą
IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany
Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń 
cena oferty brutto: 1.156 231,28 zł 

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
ul. Komunalna 8,  62-700 Turek
cena oferty brutto: 1.149.786,72 zł

Na podstawie kryteriów oceny ofert, jakimi są : cena oferty brutto - 60 % oraz okres gwarancji i rękojmi - 40 %,
złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Wykonawca Kryterium 1
cena oferty brutto
wartość z oferty

Kryterium 1 
cena oferty brutto 

– waga 60%
przyznana punktacja

Kryterium 2
okres gwarancji

 i rękojmi
- waga 40%

wartość z oferty

Kryterium 2
okres gwarancji

i rękojmi
– waga 40%

przyznana punktacja

Łączna
punktacja



Maciej Rybicki 
prowadzący działalność 
pod firmą IZBRUK Maciej 
Rybicki Zakład 
Ogólnobudowlany

 1.156.231,28 zł 59,67 60 miesięcy 40,00 99,67

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Sp. z o.o.

1.149.786,72 zł 60,00 60 miesięcy 40,00 100,00

Stosownie  do  przepisu  art.  242  ust  1   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  wybiera  ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Komunalna 8,  62-700 Turek, otrzymała
najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny oferty.

Wykonawca wykazał, że nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

………………………………………………………..
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
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