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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienla publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Remonty cząstkowe jezdni, chodnikóworaz naprawa przełomówna drogach

administrowanych przez Urząd Miasta Knurów".

GMINA KNURÓW, 44-190 Knurów, uI. dr, Floriana Ogana 5, woj. śląskie,
pow. gliwicki, teI. 32-235-10—17, fax 32 235-15-21 na podstawie art. 92 ust. 1 i2 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 dokonanowyboru oferty najkorzystniejszej.
Na realizatora zamówienia wybrano:
Geoinvest Krzysztof Gajdzik
ul. Ks. Roboty 50
44-186 Gieraltowice
cena ofertowe - 231.990,30 zl
termin przystąplenia do zleconych prac w trybie zwyklym -1 dzień
okres gwarancjl - 24 miesiące
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny
ofert określonych w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ Nr 2712482020 z dnia 18.12.2020 r., oraz jest
zgodna z wymaganiami ustawy - Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta otrzymała
lącznie 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

1. Geoinvest KrzysztofGejdzik
ul. Ks. Roboty 50
44-186 Glerattowice
cena ofertowa - 23199030 zl 60,00 20,00 20,00 100,00
termin przystąpienia do zleconych prac
w trybie zwyklym -

1 dzień
okres gwarancji — 24 miesiące



Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego Sp. z o. 0.
ul. Gliwicka 179 A, 44-207 Rybnik
cena ofertowa - 31021855 zi
termin przystąpienia do zleconych prac
w trybie zwykłym -

1 dzień
okres gwarancji — 24 miesiące

44,87 20,00 20,00 84,87

P.U.H. „DOMAX”Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
cena ofertowa - 34198920 zi
termin przystąpieniado zleconych prac
w trybie zwykiym — 1 dzien
okres gwarancji — 24 miesiące

40,70 20,00 20,00 80,70
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