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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ścieżki
pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” wpłynęła jedna oferta, która została
wybrana: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200
Wąbrzeźno.
Uzasadnienie prawne: art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na co załączył do oferty
wymagane dokumenty i oświadczenia. Tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta
Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
spełnia także wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową 2.698.731,13 zł brutto. Oferta
otrzymała następującą liczbę punktów w kryterium:
 „cena” – 60 pkt,
 „wydłużony okres gwarancji za wady” – 0 pkt
Łącznie oferta otrzymała 60 pkt.
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. Żadna z ofert nie
została odrzucona.
Zamawiający zwiększył wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do
ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym cena ofertowa odpowiada możliwościom
finansowym Zamawiającego.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2, tj.
w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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