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Znak postępowania: PIOŚ.271.13.2022.MP 
       

Drawno, dnia 1 września 2022 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej 

„ustawą Pzp” pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z 
Drawno-Zdanów–etap II” 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający – Gmina Drawno działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w związku 

z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej progów unijnych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez Wykonawcę: 

 

Oferta nr 1 

Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX  

Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c  

ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie  

Cena brutto: 2 686 080,24 zł 

Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX Ryszard Kobierski i Karol 

Kobierski s.c, ul. Gorzowska 36, 66-500 Strzelce Krajeńskie, złożył niepodlegającą 

odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.  

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt., w ramach kryteriów 

oceny ofert w postępowaniu. Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
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Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz przyznana 

punktacja ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja zgodnie z zapisami 

SWZ, znajduje się w poniższej tabeli: 

 

 

Lp. Nazwa i adres  

Kryteria oceny ofert 

[liczba punktów] 

Łączna 

punktacja 
Cena 

Długość 

okresu 

gwarancji na 

roboty 

budowlane  

1. 

Przedsiębiorstwo Drogowo 

Usługowe DROMAX 

Ryszard Kobierski i Karol Kobierski 

s.c , ul. Gorzowska 36, 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

 

Informacja o ofertach odrzuconych: Zamawiający informuje o braku ofert 

odrzuconych w niniejszym postępowaniu. 
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                                                                                                        (podpis kierownika zamawiającego 

         lub osoby upoważnionej) 


		2022-09-01T08:51:52+0200
	Andrzej Wojciech Chmielewski




