
 
Kamienna Góra, dn. 23 marca 2023 r. 

ZIF.271.9.2023 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej w ciągu ul. Leśnej w Kamiennej 

Górze wraz z budową parkingu (2) 

Gmina Miejska Kamienna Góra, działając na podstawie przepisu art. 253 ust. 2 

Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), niniejszym informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie 

drogi gminnej w ciągu ul. Leśnej w Kamiennej Górze wraz z budową parkingu (2). 

Ofertę najkorzystniejszą z ceną 58 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem 

tysięcy złotych) złożył Pan Marcin Ciećwierz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

FDI inż. Marcin Ciećwierz ze stałym miejscem wykonywania działalności: ul. Włościańska 

25/1, 55-011 Siechnice.  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 Pzp, na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Uzyskała ona 98,45 punktów, 
tj. największą liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawca 
wykazał spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Zaproponował za wykonanie zamówienia cenę możliwą do zaakceptowania przez 
Zamawiającego przy jednoczesnym zaangażowaniu do realizacji zamówienia inspektora 
nadzoru branży drogowej, który posiada doświadczenie do pełnienia tejże funkcji w 
największym możliwym do zaoferowania zakresie. 

Zamawiający ponadto informuje, że w niniejszym postępowaniu, w terminie, złożono 

pięć ofert. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert: 

Lp. Wykonawca 
(nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsce zamieszkania Wykonawcy) 

Liczba pkt 

w kryterium cena 

Liczba pkt w kryterium 

doświadczenie 

Inspektora nadzoru 

branży drogowej  

Łączna 

punktacja 

1 Nadzór Inwestorski Marcin Rafał Jaremkiewicz, Lubin 34,24 40,00 74,24 

2 PPiN DRO – INSTAL Kazimierz Strzelczyk, Dzierżoniów 60,00 30,00 90,00 

3 MLW Małgorzata Lach Walerych, Jeżów Sudecki 51,04 40,00 91,04 

4 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest – 

Projekt” Sp. z o.o., Wałbrzych 
45,26 40,00 85,26 

5 FDI inż. Marcin Ciećwierz, Siechnice 58,45 40,00 98,45 
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