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Informacja o wyborze oferty  
 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w organizowanym w dniu  

9 czerwca 2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  

na budowę drogi gminnej w Woskowicach Małych, wybrano ofertę firmy  

VIANKO Sp. z o. o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie, która złożyła najkorzystniejszą 

ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 100,00 punktów w tym: cena 60,00 

punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, gwarancja 40,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

Ponadto w w/w postępowaniu ofertę złożyli:  

1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, uzyskując 79,20 

punktów w tym: cena 39,20 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,   

gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

2. HUCZ Sp. z o. o., Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, uzyskując 73,28 punkty 

w tym: cena 33,28 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  gwarancja 

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o. o., ul. Klonowa 11,  

42-700 Lubliniec, uzyskując 59,32 punktów w tym: cena 19,32 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 60%,  gwarancja 40,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

4. Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno, 

uzyskując 78,30 punktów w tym: cena 38,30 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

cena – 60%,  gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 

40%. 
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5.  „ELEKTROMEX” Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 16, 63-600 Kępno, uzyskując 75,00 

punktów w tym: cena 35,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, 

gwarancja 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 

6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Oławska 26 a,  

49-300 Brzeg, uzyskując 88,04 punktów w tym: cena 48,04 punków w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 60%, gwarancja 40,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium gwarancja – 40%. 
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