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Pruszcz Gdański 11.09.2019r. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dotyczy: postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych w Gminie 
Pruszcz Gdański 
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w 
przedmiotowym postępowaniu: 
 

w zakresie rejonu nr I (Wiślinka)  

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta firmy 
Zakład Remontowo Budowlany „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir  

ul.Wyzwolenia35, Gdańsk 80-537 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów, uzyskała 
maksymalną ilość punktów 

 
Nazwa Wykonawcy 

kryteria oceny ofert 

cena brutto 
60% 

czasu reakcji od 
otrzymania telefonicznego 

polecenia Zamawiającego 
do przystąpienia do 

realizacji usługi (liczba 

godzin) 40% 

łączna liczba 
punktów 

Zakład Remontowo Budowlany „BROMIX” 

Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba 
Sławomir  
ul.Wyzwolenia35, Gdańsk 80-537 

60,00 40,00 100 

 

w zakresie rejonu nr II (Przejazdowo)  

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta firmy 
Zakład Remontowo Budowlany „BROMIX” Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba Sławomir  

ul.Wyzwolenia35, Gdańsk 80-537 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów, uzyskała 
maksymalną ilość punktów 

 
Nazwa Wykonawcy 

kryteria oceny ofert 

cena brutto 

60% 

czasu reakcji od 

otrzymania telefonicznego 
polecenia Zamawiającego 

do przystąpienia do 

realizacji usługi (liczba 
godzin) 40% 

łączna liczba 

punktów 

Zakład Remontowo Budowlany „BROMIX” 

Sp. j. Kaszuba Mirosław i Kaszuba 
Sławomir  
ul.Wyzwolenia35, Gdańsk 80-537 

60,00 40,00 100 

 

w zakresie rejonu nr III (Wiślina)  

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie tego 

rejonu  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. 
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w zakresie rejonu nr IV (Rokitnica)  

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie tego 

rejonu  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. 

 

w zakresie rejonu nr V (Juszkowo)  

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie tego 

rejonu  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. 

 
w zakresie rejonu nr VI (Straszyn)  

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie rejonu nr 

VI (Straszyn)  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

w zakresie rejonu nr VII (Łęgowo)  

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta firmy 
Prace Ziemne Ewaryst Wenta Sulmin 29B, 

83-331 Przyjaźń 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów, uzyskała 
maksymalną ilość punktów 

 
Nazwa Wykonawcy 

kryteria oceny ofert 

cena brutto 

60% 

czasu reakcji od 

otrzymania telefonicznego 
polecenia Zamawiającego 

do przystąpienia do 

realizacji usługi (liczba 
godzin) 40% 

łączna liczba 

punktów 

Prace Ziemne Ewaryst Wenta Sulmin 29B,  

83-331 Przyjaźń 

60,00 40,00 100 

 
w zakresie rejonu nr VIII (Jagatowo)  

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta firmy 
Prace Ziemne Ewaryst Wenta Sulmin 29B, 

83-331 Przyjaźń 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów, uzyskała 
maksymalną ilość punktów 

 

Nazwa Wykonawcy 

kryteria oceny ofert 

cena brutto 
60% 

czasu reakcji od 
otrzymania telefonicznego 

polecenia Zamawiającego 
do przystąpienia do 

realizacji usługi (liczba 

godzin) 40% 

łączna liczba 
punktów 

Prace Ziemne Ewaryst Wenta Sulmin 29B,  
83-331 Przyjaźń 

60,00 40,00 100 

 

w zakresie rejonu nr IX (Rotmanka)  

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie tego 

rejonu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. 

 

w zakresie rejonu nr X (Cieplewo)  

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta firmy 
Prace Ziemne Ewaryst Wenta Sulmin 29B, 

83-331 Przyjaźń 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i na podstawie przyjętych w postępowaniu kryteriów, uzyskała 
maksymalną ilość punktów 

 
Nazwa Wykonawcy 

kryteria oceny ofert 

cena brutto 
60% 

czasu reakcji od 
otrzymania telefonicznego 

polecenia Zamawiającego 
do przystąpienia do 

realizacji usługi (liczba 

godzin) 40% 

łączna liczba 
punktów 

Prace Ziemne Ewaryst Wenta Sulmin 29B,  
83-331 Przyjaźń 

60,00 40,00 100 

 

w zakresie rejonu nr XI (Borkowo)  

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie tego 

rejonu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. 
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