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Starostwo Powiatowe
'.Al WADOWICACH
:;4-100 Wadowice
ul. Batorego 2

tel. 33 87·::14-200, fax 33 82.32-433

NIZ.272. TP .95.2021 Wadowice, dnia 09.11.2021 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 późno zm) Zamawiający Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w
Wadowicach, uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1765K Radocza - Frydrychowice w m. Radocza w km ok. 1+071,95 - 1+117,95 -
kanalizacja deszczowa"

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Pana Mateusza Gancarczyka,
reprezentującego firmę Bruk-Spec Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk Śleszowice 70,
34-210 Zembrzyce, z ceną brutto 85 339,25 zł i udzieloną 60-cio miesięczną gwarancją na przedmiot
zamówienia, którą po zbadaniu Zamawiający uznał za najkorzystniejszą. Wykonawca skrócił termin
realizacji zamówienia o 5 dni. Oferta Wykonawcy spełnia warunki i wymagania zamawiającego
określone w specyfikacji warunków zamówienia, została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
ustalone kryteria wyboru ofert - cena za całość zamówienia - 60% - 60 pkt; Wydłużenie okresu
gwarancji na przedmiot zamówienia 30% - 30 pkt; Skrócenie terminu wykonania przedmiotu
zamówienia 10% - 10 pkt, i otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe
uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r.-
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt l )a) ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia
umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mai lem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

Otrzymują:
I x Wykonawca brukspec@interia.pl
I x a.a (AN)
I x www.powiatwadowicki.pl
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