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Nlllarva, dnia 02.12.2021 r.

Informacj a po wyborze naj korzystniej szej oferĘ

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawow;rm bez
negocjacji o wartości ńeprzel<racnjącej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp, na:

,oRozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów -Drzazga,wraz z mostem o JNI 01005659
na rzece wkrao

Działając rn podstawię art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa 11 września 2079 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 20żI r. paz. II29 r, zę zm., da|ej ,,PZP"), informuje o dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty ńożalĄ przez Wykonawcę:

Oferta oznaczona nr rr3" zlożona przez.

Przedsiębiorstwo Transportowo * Handlowe,,WAPNOPOL' Adam Nowakowski
06 - ,150 Glinoieck, ul, Nadrzeczna 12

Dallc rr} branci ot-crt} ,

Wartość netto: 12.592.519,83 zł

Podatek VAT 23o/o -2.896.279,§zł

Wałtość brutto: 15.4B8.799,39 zł

słownie bnłrn zklry,ch piamuście milionow cztelrystcl o,łierndńesiclt osiem Ę:sięc}, sjedem.seł dńewięcclziesitlt

dziewięc 39,'l00

Liczba uzr,skanvclr punklorv : 1 00,00

Zestarł-ienie punklacj i prz\ znan cJ po sz c z ególnl,m ofertom :

Kryterium

DOŚWIADCZENIE
KIBRo\ryNrKA

BUDowY

DOŚWIAI}CZBNIB
KIEROWNIKA

RoBÓT
MOSTOWYCH

Kn,tcrium

G\\,ĄRĄNC.I.\

()lćrta oznaczona nr ,,2" z,lożona przez,,
S'IIąAI]AG Sp. z o,o,,0j - 800
Pruszkórł ul. Parznierłska 10



Ofertir ozrraczona nr ,,3" zlożona pru_ez,,.

Przcdsiębiorstwo Tratrsporto.orio -
Hatrdlolve,,WAPNOPOL" Atlatn
Nowakowski; 0ó * 450 Glinojeck ul.
Nadueczna 12

ó0,0{} 10,00 10,00 20,0i) 100.00

uzasadnienie:

Wl,konując1 \\,\,rok Krajolvcj lzbl, Odrvołau,czc.i ogłoszonv 30 listopada 20żl r. z posiedzenia
odb},tego rv dniu 25.11.ża21 1.. 1ryl,brana ofeńa spełnia wszvstkie w!,magania zamarviającego
okręślone rv treści srvz. Oferta zgo&lię z kn.teriami oceny ofert uzyskała najkorz_vstniejszy bilans rr,

wvszczególnionl,ch knteriach (najiv,vższą ilośc punklólv). Oferta najkorzvstniejsza i.ł,rozumieniri art.
239 ust, 2 Prp

l, Działając na podstarvie art. 253 ust. l pkt 2 ustarr1 Pzp zamarviający irrfornrujc. żc il
prowadzonr,m postępowaniu zostalr. odrztlcone ofert1 :

a) MOST SP. Z 0.0.: 81 - 862 Sopot ul. Kuiarł,ska 5lA
b) Warszarvskie Przedsiębiorstrvo Mostor.ve N,IOSTY Społka z ograniczoną odporl,icdzialrrością
BUDOWNiCTWO Spolka Komandl,torva: 03 - 228 Warszalra ul. Marvrr-ilska 38/40

Zgodnie z treścią art. żż6 ust. 1 pkt 12 - Prarvo zamor.vięń pubiicznvclr - zamav-iając)/ odrzuca ofeńę
wr,,.konawc}._ jeżeli rł,r.konarł,ca nie rwraził pisemnej zgod__v naprzedlużenie terminu zl,viązania ofertą.

\łi,źej rv__vmicnieni Ofcrcn§i nie rll,razili zgod1, na przedlużenie terminu zw,lązania ofertą.

2. Podpisanie umorłr, nrozlilve będzie po dopełnieniu rvszelkich formalności. Miejsce i termin
podpisania umowv zostaną rrzgodnione z rvyłonionvm rł,r,konarvcą.

Zatwięrdzlł:

DYRE ToR
rowiatowegq ,arządu Dróg


