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Nr postępowania: BG.271.07.2022.BS                                                   Branice  15 czerwca 2022 r. 

 

Strona prowadzonego 

postępowania 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Budowa skateparku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach”.  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”), na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - dalej: „p.z.p."), zawiadamia o wyniku 

prowadzonego postępowania.  

 

W postępowaniu złożono trzy oferty spośród których dwie zostają odrzucone.  

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ZAKŁAD ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY 

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE Aloizy Strzeduła, ul. Stawowa 

5, 47-480 Pawłów, tel. 602739183, e-mail: strzedula@poczta.onet.pl 

 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 602.800,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta wykonawcy otrzymała 60 pkt. 

Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„gwarancja jakości” oferta wykonawcy otrzymała 30 pkt. 

Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Robót pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego na 1 (jednej) robocie 

odpowiadającej postawionemu warunkowi. W kryterium „DKB” oferta wykonawcy otrzymała 0 pkt. 

 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 90 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

Pozostałe złożone oferty.  

 

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Kamil Duda, ul. Zielona 42, 43-130 Kietrz, NIP: 7481517127, tel. 

77 4854626, e-mail: zuh.kduda@interia.pl  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 794.389,41 zł brutto. Wykonawca zaoferował 

gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. Wykonawca zadeklarował, że osoba 

skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Robót pełniła funkcję kierownika 

budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego na 12 (dwunastu) robotach odpowiadających 

postawionemu warunkowi. 

Oferta wykonawcy nie była porównywana z pozostałymi ofertami ponieważ zostaje odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b p.z.p.  
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DOMBUD ANNA ZADOROŻNA RYSZARD ZADOROŻNY SPÓŁKA JAWNA, ul. Chorzowska 64, 44-

100 Gliwice, NIP: 6310114652, tel. 32 3311616, e-mail: biuro@dombud-gliwice.pl  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 1.016.964,00 zł brutto. Wykonawca 

zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. Wykonawca zadeklarował, 

że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika Robót pełniła funkcję 

kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego na 8 (ośmiu) robotach odpowiadających 

postawionemu warunkowi. 

Oferta wykonawcy nie była porównywana z pozostałymi ofertami ponieważ zostaje odrzucona na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 p.z.p.  

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie dogodnym 

dla obu stron, ale nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłaniania niniejszego zawiadomienia. 

 

 

……………………………… 

Kierownik Zamawiającego 
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