
Słubice, 19 kwietnia 2021 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZP.271.4.2021.PG 
dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg 
gminnych”. 

 Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz w nawiązaniu do art. 263 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej 
dalej Pzp, informuję, o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym 
postępowaniu.  

Wybrany wykonawca:  

EUROKOP INVEST Sp z o.o., ul. Żurawia 12, 69-100 Słubice  

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.” 

W dniu 15.04.2021 r. w wyniku rozstrzygnięcia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
wykonawcy INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.. Wykonawca złożył oświadczenie woli, że 
odstępuje od zawarcia umowy na realizację przedmiotowego postępowania. W związku z 
tym w wyniku ponownego badania i oceny ofert, Zamawiający dokonał wyboru kolejnego 
wykonawcy, który uzyskał największą łączną ilość punktów, tj. EUROKOP INVEST Sp z o.o. 

 W postępowaniu złożono następujące oferty: 

Nr 
oferty 

Wykonawca Ilość punktów 
w kryterium 
cena oferty 
brutto 

Ilość punktów w 
kryterium okres 
gwarancji 

Łączna ilość 
punktów 

1 Przedsiębiorstwo Drogowe BUD 
DRÓG Sp. z o.o. 
Podbrzezie Dolne, ul. Leśna 9, 67 
120 Kożuchów 

54,32 pkt. 40,00 pkt.  94,32 pkt. 

2 INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. 
ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 
Kościan, woj. wielkopolskie 

60,00 pkt.  40,00 pkt.  100,00 pkt. 

3 „MALDROBUD” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa 
ul. Królewiecka 43, 74 
74-300 Myślibórz 

43,99 pkt.  40,00 pkt.  83,99 pkt. 

4 Przedsiębiorstwo Drogowe 
“KONTRAKT“ Sp. z o.o. 
Ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 
Krosno Odrzańskie. 

56,24 pkt.  40,00 pkt.  96,24 pkt. 

5 EUROKOP INVEST Sp z o.o. 
ul. Żurawia 12, 
69-100 Słubice 

 57,04 pkt.  40,00 pkt.  97,04 pkt. 
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6 Eurovia Polska S.A. 
Bielany Wrocławskie,  
ul. Irysowa 1,  
55-040 Kobierzyce 

 48,00 pkt.  40,00 pkt.  88,00 pkt. 

Wybrany wykonawca złożył ofertę z łączną ceną brutto 1 155 301 zł oraz z okresem 
gwarancji 7 lat. Oferta nie podlega odrzuceniu, spełniła warunki SIWZ i uzyskała łączną ilość 
punktów 97,04. 

 
Z upoważnienia Burmistrza 

Paweł Grudzień 
Główny specjalista ds.  
zamówień publicznych 
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