
 

 
 

 
 

Oława, 18.05.2021 r. 
PZD.251.5.2021.AK 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn.: „Poprawa nawierzchni drogi w m. Chwałowice długość 500 mb. 
Droga 1541D Szkolna w kierunku Dębiny” 

 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 

1 
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 
EUROVIA POLSKA S.A.  
Bielany Wrocławskie; ul. Irysowa 1,  
55-040 Kobierzyce 

50,89 40,00 90,89 

 

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 23.05.2021 r. 

 

           Z poważaniem 

                                                                                                                Wojciech Drożdżal 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego 

w Oławie 
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