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ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE 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:  

Odbudowa drogi gminnej nr 108729L Wierzchowiska-Kamienna Góra od km 2+435 do 

km 2+835 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego 

spływu wód opadowych w 2019 r., wpłynęła jedna oferta, która po dokonaniu badania                   

i oceny, została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy: 

Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz uzyskał 100 punktów w ramach 

kryteriów oceny ofert (tj. „cena” – 60 pkt, „gwarancja” - długość oferowanej gwarancji 

wydłużenie o 24 miesięcy tj. 60 miesięcy – 40 pkt). Cena oferty brutto wynosi – 217 668,67 

zł. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia wymagania Zamawiającego określone w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  
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Cena ofertowa Wykonawcy zamówienia 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. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta, Zamawiający korzystając z uprawnienia zawartego 

w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem terminu wskazanym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

 


