
 
Pęczniew, dnia  23 czerwiec 2022 r. 

Zamawiający 
Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew       

 
nr sprawy:  ZP.271.3.2022 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
Na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.) – ustawa P.z.p., Zamawiający – Gmina Pęczniew – informuje, że 
po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki”, wybrano jako najkorzystniejszą 
ofertę złożoną przez  Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.; Czartki 
60, 98-200 Sieradz.  

 
UZASADNIENIE 

 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zagórki” w trybie podstawowym z możliwością 
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy P.z.p. 

 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez: 
 
1. BUD – TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak 
ul. Uniejowska 170A, 98 - 200 Sieradz 
Cena oferty: 186 012,90 PLN (brutto) 
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 60 miesięcy. 
 
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.  
Czartki 60, 98 – 200 Sieradz  
Cena oferty: 108 117,00 PLN (brutto) 
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 84 miesięcy. 
 
Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował się 
następującymi kryteriami oceny ofert: 
- Cena - 60% (60 pkt) 
- Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G) – 40% (40 pkt) 
 

Wskazane powyżej oferty otrzymały następującą punktację: 
 

Złożone oferty Cena (C) –                 
100% (100 

pkt) 

Gwarancja jakości i 
rękojmia za wady 
(G) – 40% (40 pkt) 

Łączna 
punktacja 

BUD – TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria 
Karbowiak 

ul. Uniejowska 170A, 98 - 200 Sieradz 

34,87 0,00 34,87 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.  
Czartki 60, 98 – 200 Sieradz 

60,00 40,00 100,00 

 
 
 
 
 
 



 
 
Najwyżej ocenioną ofertę złożył Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.; Czartki 
60, 98-200 Sieradz, który zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy P.z.p. został wezwany do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie przedłożył żądane 
dokumenty i potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie 
wykluczeniu z postępowania. 
 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.; Czartki 60, 98-200 Sieradz jako najkorzystniejszą. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wystąpiły żadne okoliczności skutkujące koniecznością 
odrzucenia którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 

 
Z poważaniem 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 

 


