
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
I N F O R M A C J A  

o wyborze oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:  

Biskupin droga dojazdowa do gruntów rolnych 
RZ.272.1.7.2021 

  
 
 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje się, że:  

 
1. W postępowaniu niniejszym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy POL-DRÓG 

Drawsko Pomorskie SA, ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie z ceną 

289 713,59 zł. 
 

2. Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Kryterium oceny 

stanowiły najniższa cena (60%), okres gwarancji (20%), okres rękojmi (20%). Wybrana 

oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, spełnia wymagania wymienione w SWZ oraz 

jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, w związku z czym została 

zaakceptowana przez zamawiającego. 
 

3. Zestawienie złożonych w niniejszym postępowaniu ofert wraz z punktacją, po poprawieniu 

oczywistych omyłek rachunkowych, przedstawia się następująco: 
 

1) POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie 
cena: 289 713,59 zł – 60 pkt, 
okres gwarancji 6 lat – 20 pkt, 
okres rękojmi 5 lat – 20 pkt, 
razem 100 pkt; 

 

2) Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o. o., ul. Leśna 9, Podbrzezie Dolne, 
67-120 Kożuchów 
cena: 397 204,81 zł – 43,76 pkt, 
okres gwarancji 6 lat – 20 pkt, 
okres rękojmi 5 lat – 20 pkt, 
razem 83,76 pkt; 

 

3) Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. 
z o. o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Dworcowa 26, 58-460 Jelenia Góra 
cena: 444 476,03 zł – 39,11 pkt, 
okres gwarancji 6 lat – 20 pkt, 
okres rękojmi 5 lat – 20 pkt, 
razem 79,11 pkt. 

 
 
        Zatwierdził kierownik zamawiającego: 
 
                 Krzysztof Sowiński 
 

Członek Zarządu Powiatu 
 
Legnica,  25.06.2021 r. 


