
 

 
 

 
 

Oława, 16.11.2021 r. 
PZD.251.10.2021.AK 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 1535D ulica Witosa  i 1551D ulica Oławska w Jelczu-
Laskowicach” 

 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie na podstawie art. 253 ust 1 i 2 ustawy z dnia 
 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), informuje,  
że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) i adres wykonawcy 
Liczba pkt  

w kryterium 
„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 
„Gwarancja” 

Łączna 
punktacja 

2 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o.o.  
ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg 

60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo 
zamówień publicznych i Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza zgodnie 
z kryteriami oceny ofert (otrzymała najwyższą ilość punktów). 

Nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium cena i gwarancja: 

Numer 
oferty Firma (nazwa) i adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 

„Cena” 

Liczba pkt 
w kryterium 
„Gwarancja” 

Łączna 
punktacja 

1 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o.o.  
ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg 

60,00 40,00 100,00 

2 
Stangl Technik Polska Sp. z o.o. ul. Gdyńska 
25, 58-100 Świdnica 49,39 40,00 89,39 

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 
Niniejsze ogłoszenie przesyłane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dlatego też 
zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta po dniu 21.11.2021 r. 

 

           Z poważaniem 

                                                                                                                Wojciech Drożdżal 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego 

w Oławie 
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