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PZDP.271.3.2022

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, na podstawie art. 253
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. :Dz. U. z 2021 r.
poz.1129 ze zm.), informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3510W W MIEJSCOWOŚCI ŁĘPIN”,
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
Biuro Projektowo - Usługowe DROGAN Nachyła Grzegorz, Ul. Szczecińska 78/1, 26-600
Radom
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę otrzymała łącznie 100 pkt. Kryterium oceny ofert w
postępowaniu stanowiła cena (60 %) oraz doświadczenie zawodowe projektanta (40 %).
Jednocześnie, informuję o nazwach i siedzibach Wykonawców, którzy złożyli oferty
wykonania przedmiotowego zamówienia, a także o punktacji przyznanej tym ofertom w
każdym kryterium i łącznej punktacji.

Numer
oferty

1.

2.

Nazwa Wykonawcy

Biuro Projektowo - Usługowe DROGAN
Nachyła Grzegorz
Ul. Szczecińska 78/1, 26-600 Radom
Drogowe Biuro Projektowe
Jarosław
Białek, ul. Złota 23 lok. 312. 25 – 015 Kielce

Liczba punktów
-kryterium
Cena brutto

60,00

7,34

Liczba punktów
-kryterium
Doświadczenie
zawodowe
projektanta

Suma
punktów

40

100,00

40

47,34

Wszystkie złożone w postepowaniu oferty były prawidłowe, zawierały wymagane załączniki,
zostały złożone w terminie i były prawidłowo podpisane.
Działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. : Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.),.; zwana dalej: ustawą, w
związku z tym, że zaoferowana cena oferty nr 1 była rażąco niska w stosunku do wartości

średniej złożonych ofert, Oferent został wezwany do złożenia wyjaśnień. W dniu 28.03.2022r.
Oferent złożył wyjaśnienia ze szczegółową wyceną oferty, Zamawiający uznał wyjaśnienia za
wyczerpujące i nie uznał złożonej oferty jako rażąco niskiej. Oferta nie została odrzucona.
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Wykonawca z najwyżej ocenioną ofertą w
wymaganym terminie złożył kompletne dokumenty w zakresie podmiotowych środków
dowodowych. W związku z przedstawionymi powyżej faktami zadecydowano jak na wstępie.
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