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Wadowice, 16.05.2022 r.

Wynik przetargu

Dotyczy: postępowania pn. Pełnienie w 2022 r. w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad robotami drogowymi związanymi z modernizacją dróg powiatowych

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zarnowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późno zm.) Zamawiający, Powiat Wadowieki - Starostwo
Powiatowe w Wadowicach uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania:

- -- - --- - - --

Czas reakcji na
Suma punktów

Lp. Nazwa Wykonawcy Cena - 60% wezwanie
uzyskanych przez

ofertę we wszystkichzamawiającego - 40% kryteriach

IND Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk
1. ul. Obozowa 5/4, 32-600 Oświęcim 56,17 pkt. 40,00 pkt. 96,17 pkt.

NIP 649191 lO 55

Kierownik Budowy Wojciech Ciejka
2. ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina 53,92 pkt. 40,00 pkt. 53,92 pkt

NIP 679 205 46 28

CADUCEATOR Dariusz Zbijowski
3. ul. Widokowa 152,43-376 KaIna 60,00 pkt 40,00 pkt. 100 pkt.

NIP 937 1808847

Nadzory - Kosztorysy Władyslaw Wróbel,
4. Radocza, ul. Kościelna 5, 34-100 Wadowice 47,86 pkt. 40,00 pkt. 87,86 pkt.

NIP 55 1 122 03 14

Arkadis sp. z 0.0. S 1 sp. k. Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. I pkt. 5 ustawy z dnia II
5. ul. Jasielska II skr. p. 2, 38 -120 Czudec września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021

NIP 8191670068 poz. 1129) treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe

6.
"DROTRANS" Bożena Warat 20,05 pkt. 26,67 pkt.

46,72
ul. Krasickiego 6/3, 43-600 Jaworzno pkt.

NIP 632 146 85 20

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy IND CADUCEATOR Dariusz Zbijowski, ul. Widokowa
152, 43-376 KaIna, z ceną brutto 18082,75 zł, 6 - cio godzinnym czasem reakcji na wezwanie
zamawiającego. Zaproponowany przez Wykonawcę wskaźnik procentowy brutto od wartości netto
odebranych robót drogowych wynosi 0,674%. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną
ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania zamawiającego określone w
specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta została oceniona, jako naj korzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert jw.
otrzymała w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.
Zamawiający w postępowaniu:

- nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy;

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom 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)
Umowy zostaną zawarte zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy
Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu ofert.
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Otrzymują:
lx ind.oswiecim@gmail.com
lx /ciejkaw/domyslna
lx caduceatordz@gmail.com
lx wrobe52@wp.pl
lx arkadis.sp.zoo@o2.pl
lx zygmunt.warat.jaworzno@hotmail.com
lx.https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/
Ix. aJa (OP)


