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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 

 

23-300 Janów Lubelski  

Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał 100,00 punktów                  

w ramach kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

Cena Wykonawcy jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający  zwiększył kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze na długości 215 m – 

etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez Wykonawcę:  

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim 

Borownica 26 



 

 

 

 

Poniżej wskazane zostały informacje, o nazwach (firmach), siedzibach i adresach 

wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze  streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert.  

 

1. Informujemy  ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została 

odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu. 

2. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp informuje, iż 

umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną, zgodnie z 

treścią art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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 Nazwa (firmy) 

oraz  adres Wykonawcy 

Cena  

ofertowa 

 brutto (zł) 

Punkty za 

kryterium 

„Cena” 

Punkty za kryterium 

„Gwarancja” 
Długość oferowanej gwarancji 

minimalna gwarancja tj.  36 

miesięcy - 0 pkt ; wydłużenie  o 12 

miesięcy - 20 pkt; wydłużenie o 24 

miesięcy – 40 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów 

1. Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych Sp. 

z o.o. w Janowie 

Lubelskim 

Borownica 26 

23-300 Janów Lubelski 

 

58 964,42  

60,00 pkt 

 

 

40,00 pkt 

 

 

 

 

 

100 pkt 

2. P.P.H.U s. c. STAN-LUB  

Lubomir Bujała 

Stanisław Maliborski  

ul. Lubelska 38 
24-200 Bełżyce 

 

64 105,98 

55,19 pkt 

 

 

40,00 pkt 

 

 

 

95,19 pkt 


