POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 29 kwietnia 2019 r.
Numer sprawy: PZD-ZP.261.6.2019

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 –
2+673 w miejscowości Nowy Targ
1. Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu:
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a jego oferta nie podlega odrzuceniu
oraz uzyskała maksymalną ilość – 100,00 punktów (sumaryczna ilość punktów za poszczególne kryteria: cena oraz wydłużenie okresu gwarancji jakości określone w rozdziale XVIII
specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i tym samym jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”
2) złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu (wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oceny ofert):
a) Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 102
Cena oferty brutto: 6 925 075,66 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości: o 2 lata
Liczba punktów w kryterium wydłużenie okresu gwarancji jakości: 40,00
Sumaryczna liczba punktów: 100,00
b) EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55- 040 Kobierzyce
Cena oferty brutto: 7 679 008,17 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 54,11
Wydłużenie okresu gwarancji jakości: o 2 lata
Liczba punktów w kryterium wydłużenie okresu gwarancji jakości: 40,00
Sumaryczna liczba punktów: 94,11
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