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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

  

 

Powiat Gryfiński, na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.), informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remonty 

cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2022 roku z podziałem na 4 zadania” dokonuje 

wyboru na poszczególne zadania: 

zadanie I – oferta nr 2 firmy EMULEX Kalinowski Spółka z o.o., ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard  

zadanie II – oferta nr 4 firmy S-PROBUD BUDOWA Spółka z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard 

zadanie III – oferta nr 3 firmy Data Trans Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe Agata Janiszewska, 

ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce 

zadanie IV – oferta nr 4 firmy S-PROBUD BUDOWA Spółka z o.o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard 

 

Wybrane oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają wszystkie warunki udziału                                

w postępowaniu określone w SWZ. Wybrane oferty na poszczególne zadania uzyskały najwyższą liczbę 

punktów (100,00 pkt) na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w 

niniejszym postępowaniu otrzymali następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz 

łączną punktację zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji. 

  

 Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający odrzuca ofertę nr 3 na zadanie IV złożoną przez wykonawcę Data Trans Usługi Sprzętowo-

Transportowe Roboty Drogowe Agata Janiszewska, ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce, ze względu na nie 

złożenie w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

uzasadnienie faktyczne i prawne 

Wykonawca firma Data Trans Usługi Sprzętowo-Transportowe Roboty Drogowe Agata Janiszewska,                       

ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce nie złożył w wyznaczonym terminie kompletnego środka dowodowego               

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Stanowi to przesłankę do odrzucenia oferty               

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp  z 2019 r., w związku z tym zamawiający postanowił jak                  

w sentencji pisma. 

 


