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Rokietnica, dnia 10.07.2012 r. 

RG.7013.15.12 

 

                                                               Strony 

                         wg rozdzielnika 

 

   ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.7013.15.12 

Nazwa zadania – Remont dróg w miejscowościach: 

 Rokietnica „na hektary” (dz. nr 1044/53) od km 0+000 do km 0+250, 

 Tuligłowy „do Pisia” (dz. nr 1321, 1408) od km 0+000 do km 0+650 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. 

ul. Sielecka 2, 37-700 Przemyśl 

NIP 795-22-66-306, Regon 651500916 

 

Uzasadnienie wyboru: w jedynym kryterium wyboru ofert – cenie, wybrany wykonawca 

przedstawił ofertę najbardziej korzystną dla zamawiającego. 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 20.07.2012 r. 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

--------------------------------------------------------------------------- 

Lp.:                         1 

Nazwa wykonawcy:  Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A 

Adres Wykonawcy:  ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław 

Cena oferty brutto:  315 892,79 zł 

Liczba pkt. w kryterium cena: 76 
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Lp.:                          2 

Nazwa wykonawcy:  Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu  

                                               Sp. z o.o. 

Adres Wykonawcy:  ul. Sielecka 2, 37-700 Przemyśl 

Cena oferty brutto:  241 685,52 zł 

Liczba pkt. w kryterium cena: 100 

 

Lp.:                          3 

Nazwa wykonawcy:  STRABAG Sp. z o.o.                                               

Adres Wykonawcy:  ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów 

Cena oferty brutto:  288 751,45 zł 

Liczba pkt. w kryterium cena: 84 

 

Lp.:                          4 

Nazwa wykonawcy:  SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w  

Rzeszowie 

Adres Wykonawcy:  Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski 

Cena oferty brutto:  334 273,86 zł 

Liczba pkt. w kryterium cena: 72 

 

Lp.:                         5 

Nazwa wykonawcy:  Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś 

Adres Wykonawcy:  Świebodna 28, 37-560 Pruchnik  

Cena oferty brutto:  281 681,64 zł 

Liczba pkt. w kryterium cena: 86 

 

Lp.:                         6 

Nazwa wykonawcy:  EURO CARGO Sp. z o.o. 

Adres Wykonawcy:  ul. Łukasiewicza 12A, 38-100 Strzyżów  

Cena oferty brutto:  287 896,50 zł 

Liczba pkt. w kryterium cena: 84 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po 

dopełnieniu wszelkich formalności po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 

1-2 PZP. 
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Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 

niniejszym postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 

drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało 

ono przesłane pisemnie. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm). 

 
 

 

 

                                                    ____________________________________ 

                                                                          Bożena Gmyrek 

                                                                    Wójt Gminy Rokietnica 


