
  

 

 

ZP.271.1.20.2022                                                                        Sucha Beskidzka 03.01.2023 r. 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia                              
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 
dalej: ustawa Pzp, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję,                  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji, na wykonanie zadania pn. „Budowa parkingów                             
wraz z modernizacją infrastruktury komunikacyjnej w centrum miasta                                   
oraz termomodernizacja Domu Katolickiego”, wybrana została oferta złożona przez: 

 
 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DUDA  
Grażyna Duda 
Łostówka 121 
34-730 Mszana Dolna 
 
 

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) kryteriami wyboru oferty 
najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 0,60), okres gwarancji jakości i rękojmi                  
za wady (znaczenie: 0,40). Zestawienie, ocenę punktową oraz porównanie złożonych ofert 
zawiera poniższa tabela. 

 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz siedziba wykonawcy 

Ocena punktowa złożonych 
ofert w poszczególnych 

kryteriach oceny  
oraz łączna punktacja 

Kolejność ofert  
wg kryteriów oceny  

1 

Firma Usługowo-Handlowa  
Raf Kop BIS Monika Zielonka 

 Grzechynia 405 
34-220 Maków Podhalański 

 

cena: 78,25 
 

gwarancja i rękojmia: 50,00 
 

łącznie: 69,95 
 

 

II 
w kolejności 

2 

 

Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych DUDA  

Grażyna Duda 
Łostówka 121 

34-730 Mszana Dolna 
 

 

cena: 100,00 
 

gwarancja i rękojmia: 100,00 
 

łącznie: 100,00 
 

I 
w kolejności 

 

Uzasadnienie: 
 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że spełniają one wszystkie wymagania określone 
przez Zamawiającego w SWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte                  
w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert w oparciu o kryteria oceny (cena 
brutto, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady) wskazane w SWZ i w ogłoszeniu                
o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie nr 2 złożonej                              
przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DUDA Grażyna Duda przyznano największą 
liczbę punktów (100,00). Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania                 
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy   



   

 

 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                       
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest 
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisów SWZ. 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 

                       

                                                                         Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 
 

                                                                                       Stanisław Lichosyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


