
TN.3721.13.2016.AZ 

Tomaszów Lubelski  21.12.2016r. 

Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim  niniejszym informuje, o 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

dotyczącego zadania pn.:  

„1. Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska Machnów – Nowosiółki na odcinku Lubycza 

Królewska – Dyniska Stare długości około 17,625km” 

2. Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 L Tarnawatka - Werechanie długości około 8,950km”” nr sprawy: 

TN.3721.13.2016.AZ., w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2 dla części nr 1 i części nr 2:  

złożoną przez Usługi Drogowe Projektowanie – Nadzory Techniczne Władysław Kupicz 

ul. Kopernika 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, 

 Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie 

dokonanej oceny ofert w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosował następujące kryteria: cena 

i skrócenie terminu wykonania zamówienia. 

W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego oferta w/w wykonawcy zawierała  największą 

łączną ilość punktów przyznanych w kryterium „cena” i w kryterium „skrócenie terminu wykonania 

zamówienia”, oraz spełnia wszystkie warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego 

określone w SIWZ.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty złożone przez wykonawców, spełniające wymogi określone w 

SIWZ uzyskały następujące ilości punktów: 

Numer 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Punktacja kryterium 

cena 

Punktacja 

kryterium 

skrócenie 

terminu 

Punktacja razem 

[pkt] 

1 
Pracownia Projektowa „Road Way” Grzegorz Kowalik  

ul. Klimontowska 15b,  04-672 Warszawa 
43,59 10 90,68 

2 

Usługi Drogowe Projektowanie – Nadzory Techniczne 

Władysław Kupicz 

ul. Kopernika 9, 22-600 Tomaszów Lubelski 

60 40 100,00 

Ponadto Zamawiający informuje wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu o: 

a)) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy  

b) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów  - nie dotyczy 

c) unieważnieniu postępowania - nie dotyczy 

                                                                                                              Paweł Kościołko            

             /-/      

        DYREKTOR 


