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Miedźno, dnia 12 stycznia 2022 r. 

Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO  

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno              

                                                                

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Nr sprawy RR.271.2.10.2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  ze zm.) o wartości 

zamówienia mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą:  

„ Budowa kanałów technologicznych w zw. z  rozbudową dróg w Miedźnie:  

w ul. Ogrodowej , ul. Polnej” 

 

    Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. z Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający  

informuje, że: 

I. Wybrano  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

1. część nr 1 zamówienia pn. „Budowa kanałów technologicznych w zw. z  rozbudową 

dróg w Miedźnie: w ul. Ogrodowej  ” 

 

Galicki Spółka Jawna  

ul. Marynarska 70, 42-280 Częstochowa 

Cena brutto (C): 319  800,00 zł 

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące    

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                

w kryteriach oceny ofert. 

2. część nr 2 zamówienia pn. „Budowa kanałów technologicznych w zw. z  rozbudową 

dróg w Miedźnie: w ul. Polnej ” 

 

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec         

Cena brutto (C): 150  637,90  zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                

w kryteriach oceny ofert. 

 

II.  W postępowaniu złożono 2 oferty w tym: na część nr 1 zamówienia 1 oferta, na część nr 2 
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zamówienia 2 oferty: 

 

1. Galicki Spółka Jawna  

ul. Marynarska 70, 42-280 Częstochowa 

( oferta nr 1) 

oferta złożona  na część nr 1 zamówienia: 

Cena brutto (C): 319  800,00 zł 

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

oferta złożona  na część nr 2 zamówienia: 

Cena brutto (C): 166  050,00 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

2. OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 

ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec 

( oferta nr 2) 

 

oferta złożona  tylko na część nr 2 zamówienia: 

Cena brutto (C): 150  637,90  zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert złożonych:  

część nr 1 zamówienia  pn.  Budowa kanałów technologicznych w zw. z  rozbudową 

dróg w Miedźnie: w ul. Ogrodowej: 

Nr 

oferty  
Liczba punktów  

w kryterium  

Cena (C)  

Okres gwarancji 

Wykonawcy (G) 
 

Łączna liczba punktów 

 

1. 80,00 20,00 100,00 

2. 

 

Nie złożono oferty na 

część nr 1 zamówienia 

Nie złożono oferty na 

część nr 1 zamówienia 

Nie złożono oferty na 

część nr 1 zamówienia 

 

część nr 2 zamówienia pn.  Budowa kanałów technologicznych w zw. z  rozbudową 

dróg w Miedźnie: w ul. Polnej: 

 

Nr 

oferty  
Liczba punktów  

w kryterium  

Cena (C)  

Okres gwarancji 

Wykonawcy (G) 
 

Łączna liczba punktów 

 

1. 72,57 20,00 92,57 

2. 80,00 20,00 100,00 

 
      

     W imieniu Zamawiającego 
            (-) Piotr Derejczyk 

     Wójt Gminy Miedźno 
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