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Gródek nad Dunajcem, dnia 18.08.2020r.   

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Numer sprawy: IZP.271.8.2020 

 

dot.:  postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacje i remonty dróg – wykonanie 

nawierzchni” – numer postępowania IZP.271.8.2020 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem 

informuje, że w niniejszym postępowaniu:  
 

1) Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez:  

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka,  

Bartkowa-Posadowa, 33-318 Gródek nad Dunajcem 
Cena wybranej oferty: 151.684,10 zł 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  

Ofertę wykonawcy nr 2 wybrano z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP, zawiera najkorzystniejszy bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu oraz mieści się w granicach środków finansowych, 

które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Wykonawca wykazał, że spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta zgodnie z kryteriami oceny 

ofert uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (100,00 pkt).   

Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

2) Złożono 2 oferty, którym przyznano następujące liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz 

łączną punktację: 

Nr 

kolejny 

oferty 

Wykonawca 
(nazwa oraz adres) 

Punkty przyznane w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert 
Łączna 

ilość 

punktów 
Cena (wartość oferty brutto) – 

60% 

Okres rękojmi za wady 

i gwarancji jakości – 40% 

1 
PAWLAK Łukasz Pawlak 
Łabowa 81, 33-336 Łabowa 

55,27 40,00 95,27 

2 
Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET  
Krzysztof Rolka 
Bartkowa-Posadowa, 33-318 Gródek n.Dunajcem  

60,00 40,00 100,00 

 

 

Wójt Gminy 

Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 

……………………………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  
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