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Informacja o wyborze oferty kierowana do wykonawców   

 
Dotyczy: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu 
asfaltowego, remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników w 2022 roku. 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że 
dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  

A. Część nr 1 – Remont nawierzchni bitumicznych masą z betonu asfaltowego 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, złożoną przez wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Spółka z o.o. 

Ranking złożonych ofert dla części Nr 1: 

Nr oferty Wykonawca 

Kryterium 1 

Cena oferty – 

waga 60% 

przyznana 

punktacja 

Kryterium 2 

czas przystąpienia do 

wykonania zleconych prac 

– 

waga 40% 

przyznana punktacja 

Łączna 

punktacja 

3 

Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Spółka z o.o. 

ul. Peowiaków 7 

22-400 Zamość 

60,00 40,00 100,00 

B. Część nr 2 – Remont nawierzchni rozbieralnych ulic i chodników. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę Zakład 

Remontowo Budowlany TRAMES Małyszek i Słotwiński sj. 

Ranking złożonych ofert dla części Nr 2: 

Nr oferty Wykonawca 

Kryterium 1 

Cena oferty 

waga 60% 

przyznana 

punktacja 

Kryterium 2 

czas przystąpienia do 

wykonania zleconych prac 

– 

waga 40% 

przyznana punktacja 

Łączna 

punktacja 

1 

Agnieszka Wróblewska Usługi 

budowlane OLBUD 

Wólka Panieńska, nr 66i 

22-400 Zamość 

52,84 5,00 57,84 

2 

Zakład Remontowo Budowlany 

TRAMES Małyszek i Słotwiński sj. 

ul. Graniczna 8b 

22-400 Zamość 

60,00 40,00 100,00 

Informacja o ofertach odrzuconych: 
Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty złożonej przez wykonawców. 
Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 

Zamawiający wybrał oferty najkorzystniejsze zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta Nr 2 oraz oferta 
Nr 3 otrzymały maksymalną ilość punktów w każdym kryterium, które było oceniane, nie 
podlegają odrzuceniu, Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. 
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