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2/BZP-U.510.1/2022/EP                           Gdańsk, dnia 17.03.2022 r.
  

                                                                                                         STRONA INTERNETOWA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, 
o sygn. zam. 2/BZP-U.510.1/2022/EP na zadanie pn.: „Aktywna Matarnia – zadanie 1 „Bezpieczna 
droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze – Klukowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2020 w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy 
ulicy Radiowej.”  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,
na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje niniejszym o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

        Saferoad Kabex Sp. z o. o., ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny 
(uzyskała największą łączną liczbę punktów).

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.

Nr 
oferty

Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby 
lub miejsca prowadzonej dzia łalności 
gospodarczej albo miejsca zamieszkania 
wykonawców

Liczba pkt
w kryterium :
cena  - max. 

60 pkt

Liczba pkt
w kryterium:  
przedłużenie 
minimalnego 

okresu 
gwarancji 

jakości
 – max. 40 pkt

Łączna
liczba pkt

max. 100 pkt

1.
MS Bruki Mirosław Sirocki
ul. Młyńska 34, 84-242 Luzino
 

55,41 40,00 95,41

2.
HYDRO-MAG Sp. z o.o.
Garcz ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno 

Oferta nie podlegająca ocenie

3.
PP-U BIMEL Sp. z o. o.
83-000 Pruszcz Gdański, ul. F. Nowowiejskiego 22C Oferta nie podlegająca ocenie

4.
TRAKT Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Równa 17D, 80-067 Gdańsk Oferta nie podlegająca ocenie
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5.
Drogomet Sp. z o.o.
ul. Litewska 20, 80-719 Gdańsk Oferta nie podlegająca ocenie

6.
Saferoad Kabex Sp. z o. o. 
ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk 
 

60,00 40,00 100

7.
Firma Ogólnobudowlana „ARAT” 
Krzysztof Makurat
ul. Kartuska 15, 83-328 Staniszewo

38,17 40,00 78,17

Wiesław Galikowski
Zastępca Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 17-03-2022
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