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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Burmistrz Rabki – Zdroju, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zmian.) informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów ww. ustawy w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, pn.: „Kompleksowe 
zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie 
przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 
2022-2023” – II postępowanie”, jako najkorzystniejsza została wybrana dla części I: 
„Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i 
gminy Rabka-Zdrój”, oferta nr 1, tj.: 

Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 
599 460,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut. 

Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt. 
 
Uzasadnienie wyboru: 

- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez zamawiającego w SWZ, 
- cena ofertowa jest najkorzystniejsza i nie ma charakteru ceny rażąco niskiej, 
- cena ofertowa jest wyższa od kwoty jaką planował przeznaczyć Zamawiający ale  
z uwagi na konieczność realizacji Zamawiający zwiększył tę kwotę. 

W postępowaniu dla części I złożono 2 oferty: 

1. Oferta nr 1:  

Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46 b, 34-700 Rabka-Zdrój, cena oferty 
599 460,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut. 

Ilość punktów: cena 60 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 100 pkt. 

2. Oferta nr 2:  

KOPEX s.c. Marcin Krupa, Wojciech Sroka, ul. Na Banię 23, 34-700 Rabka-Zdrój, cena 
oferty 690 012,00 zł, czas podstawienia pojazdu 90 minut. 

Ilość punktów: cena 52,13 pkt., czas podstawienia pojazdu 40 pkt., łącznie 92,13 pkt. 

 

Zamawiający 
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