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INFORMACJA 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg 
powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego z podziałem na 5 części- Zadanie Nr-3 gmina Laszki i Wiązownica 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg 
powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego z podziałem na 5 części - Zadanie Nr-3 gmina Laszki i Wiązownica 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna             
Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik, za łączną sumę cen jednostkowych oferty brutto: 3.228,75 zł  (słownie: trzy tysiące 
dwieście dwadzieścia osiem złotych 75/100  gr) oraz okresem gwarancji  12 miesięcy . 

 
Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

1. Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową ww. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, oraz spełnia 
warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.          
2. Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania wszystkich złożonych ofert: 
 

Lp. Nazwa firmy 

Suma cen jedn. oferty 
(brutto) 

Termin gwarancji 
Łączna 

liczba pkt 

(cena + gwarancja) 

Liczba 
pkt w kryterium 

cena 
(waga 60%) 

Liczba 
pkt w kryterium 

gwarancja 
(waga 40%) 

1. 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna 

Rozbórz Długi 57A 

37-560 Pruchnik 

3.228,75 zł 12 m-cy 100,00 pkt 

60,00 pkt 40,00 pkt 

2. 

Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak 

Ruszelczyce 107A 

37-755 Krzywcza 

3.371,43 zł 12 m-cy 97,46 pkt 

57,46 pkt 40,00 pkt 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz  
tel. 16 621 64 49  wew: 227 
tel. kom.: 730 611 617  
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
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                                                                                                                                                                    do podejmowania czynności w jego imieniu 

DYREKTOR POWIATOWEGO  
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