
 

 

 

Znak: ZP.271.6.2013                                                                 Wawrzeńczyce, dnia 09.07.2013r. 

 

 
         

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 
 

 Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy 

podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 09.07.2013r. do 

realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych: 

-droga w Stręgoborzycach koło p. Godzickiego w kierunku wschodnim – 

 dz. nr ewid. 866 o dł. 0,410 km, 

-droga w Rudnie Górnym „Łąki” – dz. nr ewid. 518 o dł.0,310 km, 

-droga w Igołomi za p. Żabickim – dz. nr ewid. 1124 o dł. 0,520 km, 

-droga w Zofipolu za p. Kryzą – dz. nr ewid. 433/2 o dł. 0,340 km, 

-droga w Odwiślu „Kępy” – dz. nr ewid. 577/2 o dł. 0,490 km”.  

 

- wybrano:  
 

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych 

Spółdzielnia Rzemieślnicza 

ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice  

 
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 

131.629,58 zł (brutto), słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć 

złotych 58/100 (brutto). 
 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ oraz zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a złożona oferta nie podlega 

odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Według przyjętego w niniejszym 

postępowaniu kryterium oceny ofert/cena 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt, oferta 

uzyskała 100 pkt. W zestawieniu porównawczym z pozostałymi ofertami złożonymi 

w postępowaniu uznana została za ofertę najkorzystniejszą.  
 
 

Informacje o wszystkich złożonych w postępowaniu ofertach: 

W postępowaniu przetargowym ZP.271.6.2013 złożono pięć (5) ofert: 

 
 

Oferta Nr 1: 

„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 

ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice  

Uzasadnienie: jw. 

   

Oferta Nr 2: 



 

 

ASTALBET INŻYNIERIA Sp. z o.o.  

Mikułowice 119, 28-100 Busko Zdrój  

Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ nie 

wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

(w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp) oraz Wykonawca wykluczony 

z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu . 

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp w związku z art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

Oferta Nr 3: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów  

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 93,51 pkt  
 

Oferta Nr 4: 

„KOMBUD” L. NOWAK, J. ZĄBEK, H. NOWAK Sp. J.  

ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 67,25 pkt 
 

Oferta Nr 5: 

„KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski 

32-007 Zabierzów Bocheński z/s Wola Batorska Żwirownia 
 

Oferta kompletna, Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z postępowania. 

Liczba uzyskanych punktów wg przyjętego kryterium oceny: 71,77 pkt  
 

 

 

Termin zawarcia umowy: nie wcześniej niż: 22.07.2013r. 

 

 

 


