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INFORMACJA
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty, 
miejscu i terminie zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 253  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2019
r., poz.  1129 z późn. zm.) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie podstawowym bez negocjacji, na realiza-
cję zamówienia pn:  Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich Etap I -
Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów  wraz z przebudową drogi do Pomnika Ofiar
Szybu Reden w Radlinie.

wybrano oferty firmy: BRUKI TRAWIŃSKI Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Rudzka 105,

cena oferty (brutto): 11 014 551,50 zł (jedenaście milionów czternaście 
tysięcy złotych pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 
pięćdziesiąt groszy)

termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

          
Powyższy Wykonawca i przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta
uzyskała najwyższa ocenę wg przyjętych kryteriów ocen –  100,00 pkt.

Łączna ocena ofert:

L.p. Wykonawca Kryterium cena KC Kryterium okres
gwarancji KG

Łączna 
punktacja 
P=KC+KG

1. BRUKI TRAWIŃSKI Sp. z o.o.
47-400 Racibórz, ul. Rudzka 105 60,00 40,00 100,00

U z a s a d n i e n i e:

Ocena ofert została dokonana zgodnie z kryteriami zawartymi w rozdziale XXV Specyfikacji Warunków Za-
mówienia: 

Kryterium ceny KC  - waga kryterium 60 punktów
kryterium okresu gwarancji KG  - waga kryterium 40 punktów

Całkowita liczba punktów dla danej oferty P, będzie obliczana według wzoru:  P = KC + KG 

I. Liczba punktów przyznana ofertom w kryterium ceny KC; waga kryterium 60 % została przyznana
na zasadzie minimalizacji tzn. oferta o najniższej cenie uzyskała najwyższą ilość punktów, pozostałe pro-
porcjonalnie mniej, według następującego wzoru:                                              
                                                      
                                                          Najniższa cena ofertowa brutto

KC =    -------------------------------------------------------------  x 100 x 0,6
                                 Cena rozpatrywanej oferty brutto

Uzasadnienie oceny ofert  y   w kryterium ceny:  
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               11 014 551,50 zł
KC =    ---------------------------   x  100  x 0,6 =  60,00 pkt

   11 014 551,50 zł

II. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okresu gwarancji KG; waga kryterium 30 % została
przyznana zgodnie z zasadami:

1) Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy:   0 pkt

2) okres gwarancji 48 miesięcy: 20 pkt

3) okres gwarancji 60 miesięcy: 40 pkt

Uzasadnienie oceny oferty w kryterium okres gwarancji:

Wykonawca zadeklarował okres gwarancji 60 miesięcy, otrzymując w przedmiotowym kryterium 40,00 pkt. 
   
Radlin, dnia 13 maja 2022 r.


