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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZE-
TARGU NIEOGRANICZONEGO

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowa-
nie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez 
przebudowę dróg powiatowych.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia  09.08.2013 r. poz. 

907 ze zmianami), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w przed-
miotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w 
przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio do zadania.

Na  podstawie  art.  93  ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  dnia 
09.08.2013 r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamiam również, iż zadania nr 2 przedmiotowego postępowania zostały unie-
ważnione.

UZASADNIENIE

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 1 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o.
Ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 78.228,00 zł
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto [zł] Pkt

2 Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek
Ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko - Biała 142.771,18 54,79

3
Biuro Projektowo – Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. 
Kucharczyk
Ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

197.226,06 39,66

ZADANIE NR 2
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 2 wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
Pracownia Drogowa „PYLON” Sp. z o.o.
Ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 78.228,00 zł
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Numer 
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto [zł] Pkt

2 Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek
Ul. Jesionowa 14/131, 43-303 Bielsko - Biała 103.169,33 75,82

3
Biuro Projektowo – Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. 
Kucharczyk
Ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

129.364,24 60,47



Przedmiotowe postępowanie w zadaniu nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: cena naj-
korzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawia-
jący posiada środki w wysokości. 38.087,00 zł., natomiast najkorzystniejsza oferta wynosi 78.228,00 zł.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w zadaniu nr 1 w terminie nie krótszym 
niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy wykonawcę, których oferty zostały wybrane.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w zadaniu nr 2.
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