GMINA TRZEBIELINO
Ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/ e-mail: sekretariat@trzebielino.pl
PNOŚ.271.22.5.2020.2

Trzebielino, dnia 28.01.2021 r

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dot. zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino, znak
sprawy: PNOŚ.271.22.2020.2
•

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych w dniu 23.12.2020 r. pod nr 771281-N-2020

Działając na podstawie art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020),zwana w dalszej treści „ustawą Wprowadzającą Pzp” w związku art. 92 ust. 1
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 1843), zwana dalej „ustawa Pzp”, Gmina
Trzebielino informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek, Przyborzyce 7, 77-100 Bytów
cena brutto: 639.956,84 zł
okres gwarancji: 60 miesięcy
Kryteria oceny: cena 60%, okres gwarancji 40%
Liczba uzyskanych pkt w kryterium cena: 100/100
Liczba uzyskanych pkt w kryterium okres gwarancji: 100/100
Łączna uzyskana punktacja:100/100
Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 90 ust.1 ustawy Wprowadzającą Pzp w związku z art. 91 ust. 1
ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
SIWZ. Wybrano ofertę niepodlegającą odrzuceniu i spełniającą wymogi SIWZ. Wybrany Wykonawca spełnia warunki
zamówienia, oferuje przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego (w świetle przyjętych kryteriów: cena +
gwarancji = 100%).
Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach oceny:
Nr
oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Kryterium cena
Ci

Kryterium okres gwarancji
Gi

Kᵢ= Cᵢ x 0,60 + Gᵢ x 0,40

1

„KRĘŻEL” Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica

69,08

100,00

81,45

2

„LEMAR” Leszek Bigus
ul. Płotowska 2, 77-132 Niezabyszewo

72,00

100,00

83,20

3

Przedsiębiorstwo Drogowe
Roman Jereczek
Przyborzyce 7, 77-100 Bytów

100,00

100,00

100,00

Działając na podstawie art. 90 ust.1 ustawy Wprowadzającą Pzp w związku art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Gmina
Trzebielino informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu nie wykluczono Wykonawców.
Działając na podstawie art. 90 ust.1 ustawy Wprowadzającą Pzp w związku art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Gmina
Trzebielino informuje, że w przeprowadzonym postepowaniu nie odrzucono ofert Wykonawców. Umowa zostanie zawarta na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszystkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną
uzgodnione z wybranym Wykonawcą.
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma przesłanego Państwu faxem lub mailem w dniu
28.01.2021r. Potwierdzenie otrzymania pisma należy przesłać na nr faksu 59/8580167, bądź na adres email:
l.rokicka@trzebielino.pl.
Z poważaniem
Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski
Otrzymują:
1. strona internetowa bip.trzebielino.pl
2. a/a

