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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Na podstawie  art. 239 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje: 

 

Zamawiający: 

Gmina Baborów, 48 -120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a 

tel. 77 403 69 20, fax 77 403 69 28, e-mail: um@baborow.pl 

 

Nazwa zamówienia: 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Strażaków nr 108 717 O w Baborowie” 

 

Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano: 

Technical Solutions Sp. z o.o. 

ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn Koźle 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w wyniku badania i oceny 

oferta uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. 
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Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

 

L

p. 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Punktacja 

przyznan

a ofercie  

w 

kryterium 

cena 

Punktacja 

przyznana 

ofercie  

w 

kryterium 

okres 

gwarancji 

Łączna 

punktacja 

 

1. 

Technical Solutions Sp. z o.o. 

ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn Koźle 
60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

2. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Adrian Bąk 

ul. Sosnowiecka 11, 48 - 100 Głubczyce  

59,10 pkt  40,00 pkt  99,10 pkt 

3.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„TRANSKOM” Robert Białdyga,  

ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów 

58,31 pkt 40 pkt 98,31 pkt 

4.  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 

„LARIX” Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec 

50,03 pkt 38,33 pkt 88,36 pkt 

5.  

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz 
46,55 pkt 40 pkt 86,55 pkt 

Zamawiający nie odrzucił ani nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. Zgodnie z art. 577 tejże ustawy w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie 

może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze.  
 

         Z poważaniem 

 

 

Pismo sporządziła: 

Edyta Piasna-Panicz 

tel. 77 403 69 20 wew. 931 

epiasna-panicz@baborow.pl 
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