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Wynik postępowania

Dotyczy: Wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu
Wadowickiego w 2022 r.

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

Lp. Nazwa Wykonawcy zamówienia realizacji przedmiotu uzyskanych przez

60% zamówienia 40% ofertę we wszystkich
kryteriach

l. Pasmai Magdalena Sadowska 39,49
Brzydowo 40, 14-100 Ostróda 222538,55 zł 40 pkt 79,49 pkt

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. I pkt. 2 lit. c

2. Bat-Mai Bator Sebastian u~tawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

ul. Włoszczowska 64, 28-366 Małogoszcz
(t.j, Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późno zm.) Wykonawca nie złożył w
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125

ust. 1 ustawy Pzp.

3. SAFEROAD GRA WIL Sp. z 0.0. 60 pkt
40 pkt87-800 Włocławek ul. Komunalna 7 146 450,41 zł 100 pkt

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy SAFEROAD GRAWIL Sp. z 0.0. 87-800 Włocławek ul.
Kom unalna 7:

- z ceną brutto 146450,41 zł;
- skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - o 15 dni.

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia
warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający w postępowaniu odrzucił ofertę Wykonawcy Bat-Mai Bator Sebastian ul. Włoszczowska
64,28-366 Małogoszcz.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia II
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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