
Nr postępowania: BG.271.01.2023.BS                                        Branice, dnia 23 lutego 2023 r. 
 

Uczestnicy postępowania  

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej 

relacji Branice – Wysoka wraz z budową ścieżki rowerowej.” 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Gmina Branice (dalej: „Zamawiający”) na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. - dalej: „p.z.p."), zawiadamia, 

że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, tel. 77 

4710305, e-mail: pribak@poczta.fm NIP 748-000-03-79. 

 

UZASADNIENIE 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert w odpowiedzi na ogłoszenie  

o zamówieniu. Oferty złożyli: 

 

ADAC-LEWAR Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń, tel.: 343191784, e-mail: biuro@adac-

lewar.pl NIP: 5742055424   

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 7.355.400,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 45,44 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 6 (sześciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 85,44 pkt. 

  

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, tel. 77 

4710305, e-mail: pribak@poczta.fm NIP 748-000-03-79,  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.775.209,50 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 57,87 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 
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Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 97,87 pkt. 

  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 tel. 034 

3531676 wew. 27 e-mail: larix.biuro@matrixpc.pl NIP 5751839378,  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 7.070.531,03 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 47,27 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 87,27 pkt. 

  

TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1B, 47-143 JARYSZÓW, tel. 77 4637399, e-mail: 

przetargi@transkom-rb.pl NIP: 7561992830   

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 6.980.250,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 47,88 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 87,88 pkt. 

  

Firma Handlowa „EURO-STANDARD” ANTONI KRÓL, ANDRZEJ KRÓL SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a, tel. 77 4547283, e-mail: info@euro-

standard.com.pl NIP: 7542626107  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.570.670,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 
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odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała *0,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 90,00 pkt. 

* Szczegółowe uzasadnienie przyznania 0 pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostało zawarte w Informacji dla 

Wykonawców z dnia 13 lutego 2023 r. 

 

W związku z art. 288 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zaprosił trzech Wykonawców do negocjacji, 

których oferty uzyskały najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, tj.: 

1) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, 

2) Firma Handlowa „EURO-STANDARD” ANTONI KRÓL, ANDRZEJ KRÓL SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole, 

3) TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O., UL. POLNA 1B, 47-143 JARYSZÓW. 

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty dodatkowe: 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, tel. 77 

4710305, e-mail: pribak@poczta.fm NIP 748-000-03-79,  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.570.000,00 zł brutto. 

 

Firma Handlowa „EURO-STANDARD” ANTONI KRÓL, ANDRZEJ KRÓL SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a, tel. 77 4547283, e-mail: info@euro-

standard.com.pl NIP: 7542626107  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.400.000,00 zł brutto. 

 

Ranking ofert po złożeniu ofert dodatkowych: 

ADAC-LEWAR Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń, tel.: 343191784, e-mail: biuro@adac-

lewar.pl NIP: 5742055424   

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 7.355.400,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 44,05 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 6 (sześciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 84,05 pkt. 

  

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce, tel. 77 

4710305, e-mail: pribak@poczta.fm NIP 748-000-03-79,  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.570.000,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 58,17 pkt. 
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Wykonawca zaoferował gwarancję wynoszącą 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. W kryterium 

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 98,17 pkt i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza. 

  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 tel. 034 

3531676 wew. 27 e-mail: larix.biuro@matrixpc.pl NIP 5751839378,  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 7.070.531,03 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 45,82 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 85,82 pkt. 

  

TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1B, 47-143 JARYSZÓW, tel. 77 4637399, e-mail: 

przetargi@transkom-rb.pl NIP: 7561992830   

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 6.980.250,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 46,42 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 

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

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała 10,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 86,42 pkt. 

  

Firma Handlowa „EURO-STANDARD” ANTONI KRÓL, ANDRZEJ KRÓL SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, 45-525 Opole, ul. Strzelecka 53a, tel. 77 4547283, e-mail: info@euro-

standard.com.pl NIP: 7542626107  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za kwotę: 5.400.000,00 zł brutto. W kryterium „cena” 

oferta Wykonawcy otrzymała 60,00 pkt. 

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

„gwarancja jakości” oferta Wykonawcy otrzymała 30,00 pkt. 
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Wykonawca zadeklarował, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Budowy pełniła funkcję kierownika budowy/inspektora nadzoru na 5 (pięciu) robotach 

odpowiadających postawionemu warunkowi. W kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy” oferta 

Wykonawcy otrzymała *0,00 pkt. 

Oferta Wykonawcy uzyskała łącznie 90,00 pkt. 

* Szczegółowe uzasadnienie przyznania 0 pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert zostało zawarte w Informacji dla 

Wykonawców z dnia 13 lutego 2023 r. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym w art. 308 

ust. 2 p.z.p., tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty Wykonawcom. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

 

  

………………………………………  

Kierownik Zamawiającego  
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