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Miedźno, dnia 2 marca 2022 r. 

Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO  

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno                                                                             

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Nr sprawy RR.271.2.12.2021 

 

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:  

„Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. 

Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. 

Miedźno                               w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

-  część nr 2 zamówienia pn.  Rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej, ul. Dębowej 

i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i 

wybuduj 

 

    Na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 263 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. Po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych                                    

w postępowaniu wykonawców, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę 

część nr 2 zamówienia pn.  Rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej, ul. Dębowej                                    

i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj 

i wybuduj: 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 11, 42 700 Lubliniec 

( oferta nr 4) 

oferta złożona  na część nr 2 zamówienia: 

 

Cena brutto (C): 4 070 905,15 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 4 oferty w tym na część nr 2 zamówienia 4 oferty: 

 

1. Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów 

( oferta nr 1) 

oferta złożona  na część nr 2 zamówienia: 
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Cena brutto (C): 4 996 034,81 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

 

2. Konsorcjum firm: 

Lider - RAFALIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. Komandytowa 

ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia 

Partner: Inter Art Marcin Rogal, ul. Wiktorowska 34, 42-120 Wapiennik 

( oferta nr 2) 

oferta złożona  na część nr 2 zamówienia: 

Cena brutto (C): 4 102 814,69 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

3. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 

( oferta nr 3) 

oferta złożona  na część nr 2 zamówienia: 

Cena brutto (C): 3 643 376,57 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

 

4. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 11, 42 700 Lubliniec 

( oferta nr 4) 

oferta złożona  na część nr 2 zamówienia: 

Cena brutto (C): 4 070 905,15 zł  

Okres gwarancji Wykonawcy (G): 72 miesiące 

 

III.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert  spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców: 

część nr 2 zamówienia pn.  Rozbudowa dróg gminnych: ul. Sosnowej, ul. Dębowej                                        

i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj: 

 

Nr 

oferty  
Liczba punktów  

w kryterium  

Cena (C)  

Okres gwarancji 

Wykonawcy (G) 
 

Łączna liczba punktów 

 

1. 

 

65,19 20,00 85,19 

2. 

 

79,38 20,00 99,38 

3. Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy 

4. 80,00 20,00 100,00 

 

     W imieniu Zamawiającego 
            (-) Piotr Derejczyk 

     Wójt Gminy Miedźno 
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