
                 

               U rz ą d  Mi e j s k i  w  N a mys ł o w i e   

             Wyd z i a ł  Za mó w i e ń  P u b l i c zn yc h  

 

 

ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,   tel.  77 419-03-59,  fax. 77 410-48-41 

http://www.namyslow.eu          http://www.bip.namyslow.eu        e-mail:  zamowienia@namyslow.eu 

_____________________________________________________________________________________ 

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój 

                                                                                                              Namysłów, dnia 28.04.2015 r. 

ZP.271.16.2015    

 

 

Informacja o wyborze oferty  
 

                                                                                   

   

 Informuję, że w organizowanym w dniu 14 kwietnia 2015 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie  

wraz z chodnikami, kanalizacja deszczową i oświetleniem, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót 

Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg, oferującego najkorzystniejszą 

ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, która uzyskała 100,00 punktów w tym:  

cena 95,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 5,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli również: 

 Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko spółka jawna,  

ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork, uzyskując, 75,24 punktów w tym: cena 71,07 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 4,17 punkty w ramach zastosowanego 

kryterium gwarancja: 5%. 

 Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”, Anna Stryczek Janicka, ul. Kępska 10,  

45-129 Opole, uzyskując 73,91 punkty w tym: cena 69,74 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium cena: 95%, gwarancja 4,17 punkty w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 

5%. 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo - Usługowe „BEST – OPEBEL” s.c., Jerzy Kiryczuk,  

Wiesław Wójcik, Borki, ul. Leśna 8, 46-020 Czarnowąsy, uzyskując 93,29 punkty w tym: cena 

88,29 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 5,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%. 

 „SŁOWIK II” Łukasz Słowik, ul. Żymierskiego 1B, Smarchowice Śląskie, 46-100 Namysłów, 

uzyskując 78,32 punktów w tym: cena 74,15 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena: 

95%, gwarancja 4,17 punkty w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%. 

 Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melioracji i Robót Drogowych „BIOBUD”  

Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica, uzyskując 72,77 punkty w tym:  

cena 68,60 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 95%, gwarancja 4,17 punkty  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja: 5%. 
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