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GMINA CIEPŁOWODY 
          ul. Kolejowa 3 
    57-211 Ciepłowody 

REGON: 890718432 
NIP: 887-16-35-208  
 
Dane postępowania: 
Znak sprawy: BGP.271.2.2022 
ID postępowania: 36b8abf6-f836-44d8-a126-f3e147a11645 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi 
unijne określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku   Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 
Tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
Nazwa nadana zamówieniu: „REMONT Z PRZEBUDOWĄ DWÓCH DRÓG GMINNYCH W 
MIEJSCOWOŚCI CIEPŁOWODY” 
 

Ciepłowody, dnia 29 marca 2022 roku   

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, a także w SWZ, że w danym 
postępowaniu stosuje tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp (wariant 
pierwszy). Wariant ten obliguje zamawiającego do wyboru najkorzystniejszej oferty bez 
przeprowadzenia negocjacji.  

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści ustawą 
Pzp., – Zamawiający Gmina Ciepłowody informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano 
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 
ZBYLBRUK Sp. z o.o. Sp.k.  Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

 
Uzasadnienie wyboru 

 
Uzasadnienie prawne: 
Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. wybiera ofertę najkorzystniejszą  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej SWZ.  Za kryteria oceny ofert Zamawiający przyjął w SWZ: 

1) cenę brutto oferty,  
2) okres gwarancji. 

W oparciu o wskazane kryteria oceny ofert, oferta, złożona przez ZBYLBRUK Sp. z o.o. Sp.k.  
Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie otrzymała maksymalną ilość punktów i została uznana  
za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp.  
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SWZ. Oferta 
zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną  ilość punktów. Oferta nie podlega 
odrzuceniu a Wykonawca nie podlega wykluczeniu.  
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Informacja o  Wykonawcach, którzy złożyli  oferty oraz przyznana punktacja ofertom w 
poszczególnych kryteriach:  

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty i przyznano punkty: 
 
Oferta nr 1  
Wykonawca ZBYLBRUK Sp. z o.o. Sp.k.  Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 
Kryterium cena brutto oferty –  60,00 pkt 
Kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt 
Łącznie oferta uzyskała – 100,00 pkt 
 
 
Oferta nr 2  
Wykonawca Tomasz Mucha Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych 
„TOM-TRANS”, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.  
Kryterium cena brutto oferty –  42,30 pkt 
Kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt 
Łącznie oferta uzyskała – 82,30 pkt 
 
 
 
Sporządziła Komisja Przetargowa. 
 
 
 
 

Łukasz Białkowski 

Wójt Gminy Ciepłowody 

        _________________________________________ 

         Podpis Kierownika Zamawiającego 
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