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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Działając na podstawie dyspozycji art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) - zw. dalej Pzp – informuję, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp,. pn.:  
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości 
Mikołajewice – Irządze”. 
 
- Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
TRANZIT Sp. z o.o.  
Lubachowy 68, 
29-130 Moskorzew 
 
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert 
przyjętych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):  
 

a) Cena ofertowa –  60 pkt, 
b)  Doświadczenie personelu kluczowego – 20 pkt, 
c) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 20 pkt. 

 
jest zgodna z treścią SWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają okoliczności, 
o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem 
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz 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 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba pkt 
w kryterium 

cena ofertowa 
- 60 pkt 

Liczba pkt 
w kryterium 

Okres gwarancji 
na przedmiot 
zamówienia 

- 20 pkt 

 
Liczba pkt 

w kryterium 
Doświadczenie 

personelu 
kluczowego – 

20 pkt 
 

Razem 

1. 
P.U.H. ,,DOMAX” 
Arkadiusz Milka  
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów 

43,30 20 20 83,30 



2. 

Zakład Budowlano-
Drogowy ,,DUKT” Sp. z 
o.o. Spółka 
Komandytowa 
ul. Przedborska 84, 
29-100 Włoszczowa 

56,51 20 20 96,51 

3. 

HUCZ Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. 
k. 
ul. Częstochowska 14,  
42-283 Boronów 

46,84 20 20 86,84 

4. 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
„LARIX” Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 11, 42-700 
Lubliniec 

48,41 20 20 88,41 

5. 

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych. 
,,Myszków” Sp. z o.o.  
ul. Myszkowska 59 
42-310 Żarki 

51,53 20 20 91,53 

6. 
TRANZIT Sp. z o.o. 
Lubachowy 68, 
29-130 Moskorzew  

60 20 20 100 

 
 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
- strona internetowa: https://www.irzadze.bip.jur.pl/ 

 - a/a. 
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