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Informacja o wyborze oferty  
 
                                                                                         

Informuję, że w organizowanym w dniu 18 kwietnia 2016 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja  

w Namysłowie, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o. o., 

ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica, oferując najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, uzyskując 100,00 punktów, w tym: cena 90,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium cena – 90% i gwarancja 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja  

– 10%. 

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

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

45-129 Opole, uzyskując 81,79 punktów, w tym: cena 73,46 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium cena – 90% i gwarancja 8,33 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja  

– 10%, 

 Pan Łukasz Słowik, „SŁOWIK II”, Smarchowice Śląskie 1 B, 46-100 Namysłów, uzyskując  

84,19 punktów, w tym: cena 74,19 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i gwarancja 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 

 GM ROADS Polska Sp. z o. o., ul. Wrocławska 41, Łażany, 58-130 Żarów, uzyskując  

76,52 punktów, w tym: cena 66,52 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i gwarancja 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 

 Pan Maciej Dobosz, Firma Usługowo – Handlowa, Kuźniczka 32, 42-160 Krzepice, uzyskując  

88,75 punktów, w tym: cena 78,75 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i gwarancja 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „STEINBUDEX – J.M.”,   

ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica, uzyskując 76,99 punktów, w tym: cena 66,99 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i gwarancja 10,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 
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 Pan Robert Wąs, WASBUD, ul. Wrocławska 51, 49-200 Grodków, uzyskując 80,47 punktów,  

w tym: cena 70,47 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i gwarancja 10,00 

punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 

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

uzyskując 86,66 punktów, w tym: cena 78,33 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena  

– 90% i gwarancja 8,33 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 

 „ELEKTROMEX” Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno, uzyskując 92,41 punktów,  

w tym: cena 82,41 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i gwarancja 10,00 

punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 10%, 

 Pan Robert Białdyga, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM”, ul. Zwycięstwa 1,  

Jaryszów, 47-143 Ujazd, uzyskując 77,80 punktów, w tym: cena 67,80 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 90% i gwarancja 10,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium gwarancja – 10%. 
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