
                                 Modliborzyce, 10.07.2020 r.  

INW.271.1.2.2020 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym „Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia” 

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Oferta ww. 

Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w 

SIWZ, uzyskując 100,00 pkt w tym: 60,00 pkt w kryterium „Cena” oferty brutto oraz 40,00 

pkt w kryterium „Gwarancja” wydłużając okres minimalny (36 miesięcy) o dodatkowe 24 

miesiące tj. 60 miesięcy. 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Modliborzyce prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:  „Modernizacja (przebudowa) drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzeziny od km 0+000 do km 0+778” oraz 

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” informuje, że dokonano 

wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:  

AGLET Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa 

Oddział Starachowice 

ul. Benedyktyńska 11 

27-200 Starachowice 



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

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu zawierająca punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację. 

 

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 

Punkty za 

kryterium 

„Cena” 

[pkt] 

Punkty za 

kryterium 

„Gwarancja” 
[pkt] 

Łączna 

liczba 

punktów 

1. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. 

Rudna Mała 47b  

36-060 Głogów Małopolski 

 

 

Oferta podlega odrzuceniu 

 
2. Konsorcjum firm: 

PBI Infrastruktura S.A. 
– Lider konsorcjum 

ul. Kolejowa 10E 

23-200 Kraśnik 

PBI WMB Sp. z o.o. 
– Partner konsorcjum 

ul. Błonie 8 

27-600 Sandomierz 

 

44,48  

 

40,00  

 

 

84,48 

 

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

ul. Lubelska 38  
24-200 Bełżyce 

 

48,64 

 

40,00  

 

 

88,64 

4. AGLET Sp. z o.o. 

ul. Nowogrodzka 31 

00-511 Warszawa 

Oddział Starachowice  

ul. Benedyktyńska 11 

27-200 Starachowice 

 

60,00 

 

40,00 

 

100,00 

5. WOD-BUD Sp. z o.o. 

ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik 

 

41,68 

 

40,00  

 

 

81,68 

 

6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Sp. z o.o. w Janowie 

Lubelskim 

Borownica 26 

23-300 Janów Lubelski 

 

48,23 

 

40,00  

 

88,23 


