
 

GMINA CIESZANÓW        Cieszanów, 19.07.2022 r. 
   UL. RYNEK 1 

37-611 CIESZANÓW 
Znak sprawy: GPiMK.271.8.2022 

- wszyscy wykonawcy – 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 

275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) pn.: „Remont dróg wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w roku 

2022” 
 
 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w zakresie części 9 zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej w zakresie części 9 zamówienia: „Remont drogi w Sołectwie Nowy Lubliniec”. 
 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę:  

F.H.U. Chowaniec Wacław 

Stary Lubliniec 65, 37-611 Cieszanów 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 

226 ust 1 ustawy Pzp i uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. 

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje: 

1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację: 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kryterium 1 

Cena 

Wartość  

z oferty 

Kryterium 

1 

Cena oferty 

- 

Waga 60% 

przyznana 

punktacja 

Kryterium 2 

Długość okresu 

gwarancji na 

roboty budowlane 

oraz zamontowane 

materiały i 

urządzenia 

Wartość z oferty 

Kryterium 2 

Długość okresu 

gwarancji na roboty 

budowlane oraz 

zamontowane materiały 

i urządzenia - 

waga 40% 

przyznana punktacja 

Łączna 

punktacja 

1. 

Kamil Cich Usługi 

Handlowo-Transportowo-

Sprzętowo-Budowlane  
Dachnów, ul. Sportowa 26, 

37-611 Cieszanów 

18 245,21 zł 59,74 36 miesięcy 40 99,74 

2. 

F.H.U. Chowaniec Wacław 

Stary Lubliniec 65, 37-611 

Cieszanów 

18 165,87 zł 60 36 miesięcy 40 100 

 

2) o ofertach odrzuconych: brak. 
 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

 

 

BURMISTRZ 

     Miasta i Gminy Cieszanów 

 

        mgr Zdzisław Zadworny 


