
    

 

IZ-IV.IZ.272.4.10.2020 

                                                                                       Staszów, dnia 29.06.2020 rok 

             

                  Wykonawcy 

Uczestnicy postępowania   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice 

na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 

85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę 

atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  

ze zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w  trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia publicznego na ww. zamówienie informuje o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

Wybrana została oferta nr 1 :   –  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o.,  

                                                     ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

 

 

Uzasadnienie:  

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz 

z kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu 

kryteriami jakim Zamawiający kierował się przy ocenie oferty była: cena 60% oraz okres rękojmi  

i gwarancji na przedmiot umowy 40%. W terminie składania ofert złożono dwie oferty. Spośród ofert 

złożonych w tym postępowaniu nie podlegających odrzuceniu najkorzystniejszą jest oferta ww. Wykonawcy, 

która otrzymała maksymalną ilość punktów - 100.  

 

 

 

W tabeli poniżej przedstawiono złożone przez Wykonawców oferty na: „Przebudowę odcinka drogi 

powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej 

nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: 

„Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

-2020”podając: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

 



Nr 

oferty 

 

 

Nazwy (firmy),  

albo imiona  

i nazwiska 
 

 
 

Siedziby albo 

miejsca 

zamieszkania 

i adresy 

wykonawców 

jeżeli są 

miejscami 

wykonywania 

działalności 

wykonawców 

Zaoferowana 

cena brutto, 

netto, VAT [zł] 

Zaoferowany 

okres 

gwarancji  

i rękojmi 

Liczba 

punktów  

w kryterium: 

cena 

Liczba 

punktów  

w kryterium: 

gwarancja  

i rękojmia 

Łączna 

liczba 

punktów 

Pozycja  

w 

rankingu 

ofert 

1 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBÓT DROGOWYCH 

Staszów  

Sp. z o.o. 

ul. Rakowska 

40  

28-200 Staszów 

Brutto: 

240.659,96 zł 

Netto: 

195.658,50 zł 

VAT: 23%  

w kwocie 

45.001,46 zł 

60 miesięcy 60 40 100 1 

2 
A-ZET KONKRET 

 Sałagaj Grzegorz  

Wola Mielecka 

208, 

 39-300 Mielec 

Brutto: 

344.070,97 zł 

Netto: 

279.732,50 zł 

VAT: 23%  

w kwocie 

64.338,47 

60 miesięcy 41,97 40 81,97 2 

 

 

II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 

V. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

  

 

 

  

 

 

 STAROSTA 

                                                                                                                       Józef Żółciak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


