Rzeszów, dnia 12.07.2021 r.

RZ.ROZ.2810.7.11.2021.DB

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1) ustawy PZP, na wykonanie zadania p. n.: „Wykonanie III - ej części zadania inwestycyjnego pn.:
„Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” – etap I”,
znak RZ.ROZ.2810.7.2021

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na
podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2019r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o.
ul. Zakole 9, 38 – 300 Gorlice
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.06.2021 r. do godz. 10:00 zostały złożone 3 oferty. Zamawiający
dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert.
Kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60%
2) Okres rękojmi i gwarancji – 40%
Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedłożył
podmiotowe środki dowodowe, które potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród złożonych ofert.
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2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna
punktacja:

Nr
oferty

1.

2.

3.

Nazwy albo imiona i
nazwiska Wykonawców
REMOST Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Drogowo
– Mostowe
„GODROM” Sp. z o.o.
Firma Handlowo-Usługowa
„TRANSKOP” Spółka
Cywilna M.M.Smoła

Siedziby albo miejsca
zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania
działalności Wykonawców

Kryterium
„Cena”
(„C”)

Kryterium
„Okres
rękojmi i
gwarancji”
(„G”)

Łączna
punktacja

39-200 Dębica,
ul. Przemysłowa 10

40,62

40,00

80,62

38 – 300 Gorlice,
ul. Zakole 9

60,00

40,00

100,00

39-220 Pilzno,
Gołęczyna 45

41,29

40,00

81,29
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