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WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
do publikacji 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont dróg stanowiących 
własność Gminy Sobótka w miejscowościach: 

− Strzegomiany – etap III (ul. Letniskowa km 0,130 ÷ 0,510), 
− Rogów Sobócki – etap I (ul. Polna km 0,00 ÷ 0,230), 
− Przemiłów – etap I (ul. Turystyczna km 0,00 ÷ 0,250)”. 

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 

13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386 zwanej dalej Ustawą), Zamawiający 

tj. Gmina Sobótka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka informuje, Ŝe 

w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę 
złoŜoną przez Wykonawcę: 
Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław. 

Uzasadnienie wyboru:   

Wybrana oferta nr 2 przedstawia najniŜszą cenę spośród ofert złoŜonych, jak równieŜ 
spełniła wymagania ustanowione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Cena oferty brutto: 517.427,71 zł brutto. 

Liczba pkt. w kryterium cena 100. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy oraz Kodeks Cywilny. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. W trakcie oceny komisja stwierdziła waŜność 
wszystkich ofert, których punktacja przedstawia się następująco (numeracja ofert wg. 

kolejności ich złoŜenia):   

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty Liczba punktów w 

kryterium cena 

1.  Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  

i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,  

58-100 Świdnica 

538.013,45 zł 

brutto 

96,17 pkt. 

2.  Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., Wysoka, 

ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław 

517.427,71 zł 

brutto 

100 pkt. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Ustawie – dział VI 

„Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku 

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest 

obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść odwołanie do zamawiającego. Odwołanie 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. Umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego 

moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ termin wymieniony powyŜej. 


