
Knurów, dnia 25.01.2021 r. 
ZP.271.2.47.2020
ZP.KW.029.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Remonty chodników na terenie Miasta Knurów”.

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów,  ul.  dr.  Flor iana Ogana 5,  woj.  śląskie,
pow.  gliwicki,  tel.  32-235-10-17,  fax  32 235-15-21 na podstawie  art.  92  ust.  1  i 2  ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843  z  późn.  zm.) w  związku  z  art.  90 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 z późn.
zm.), informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na realizatora zamówienia wybrano:

P.U.H. „LECHBUDEX”

Lech Pastuszka

ul. Szkolna 33, 44-238 Przegędza

cena ofertowa po poprawie omyłki :185.960,26 zł

termin przystąpienia do zleconych prac: w ciągu 1 dnia

okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny
ofert określonych w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ Nr 271.2.47.2020 z dnia 14.12.2020 r., oraz jest
zgodna  z  wymaganiami  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych  i  SIWZ.  Oferta  otrzymała
łącznie 100,00 punktów.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją przyznaną ofertom w kolejności

przyznanych punktów 

Lp.
Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, sie-

dziba albo miejsce zamieszkania
i adres wykonawcy

Liczba punktów
uzyskanych 

w kryterium: cena -
60 %

Liczba punktów uzy-
skanych w kryte-

rium: termin przy-
stąpienia do zleco-

nych prac
- 20%

Liczba punktów
uzyskanych w

kryterium: okres
gwarancji – 20%

Łączna 

punktacja

1.
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1.
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2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Drogowego Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 179A

44-207 Rybnik

cena ofertowa: 248.147,32 zł

termin przystąpienia do zleco-

nych prac: w ciągu 1 dnia

okres gwarancji: 36 miesięcy

44,96 20,00 20,00 84,96

3.

JM FRYDRYCH 

Mateusz Frydrych

ul. Dworcowa 11

43-200 Pszczyna

cena ofertowa: 379.099,53 zł

termin przystąpienia do zleco-

nych prac: w ciągu 1 dnia

okres gwarancji: 36 miesięcy

29,43 20,00 20,00 69,43

ZASTĘPCA PREZYDENTA 
Krystyna Kostelecka

podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

2.


