
 

 

WZDW.WZP.271-28/20                                                                          Poznań, dnia 20 maja 2020r. 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm., dalej Pzp) 
informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : 
Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich 
administrowanych przez WZDW w Poznaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:  
 
Część 2 – RDW Gniezno 

N
r o

fe
rt

y 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena [zł] 
Obliczenie pkt 

w kryterium cena [60 pkt.] 

Razem 
liczba pkt 

OR - sposób 
ustawienia 

tymczasowej 
organizacji ruchu 

OR - sposób ustawienia tymczasowej 
organizacji ruchu [30pkt] 

T - termin 
wykonania prac 

T - termin wykonania prac [10pkt} 

1 
WBR - SERWIS Wioleta 
Buczkowska Pakszyn 1B 62-250 
Czerniejewo 

129 260,92 zł (109 799,17: 129 260,92)* 
60pkt=50,97pkt 

90,97 pkt ustaw.w sposób 
nieingerujący 30pkt 

05.06. i 
25.09.2020 

10pkt 

2 ECOROAD sp. z o.o. sp.k. Sikorowo 
31 88-101 Inowrocław 

126 646,66 zł 

Oferta odrzucona 
ustaw.w sposób 

nieingerujący 

05.06. i 
25.09.2020 

3 BLUMENGROUP sp.z o.o. ul. 
Pionierów 55 62-510 Konin 

109 799,17 zł (109 799,17: 109 799,17)* 60pkt=60 pkt 

100 pkt. 
ustaw.w sposób 

nieingerujący 30pkt 

05.06. i 
25.09.2020 

10pkt 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt.7a Pzp odrzucił ofertę wykonawcy ECOROAD sp. z o.o. 
sp.k. Sikorowo 31 88-101 Inowrocław, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 



 
 

 

Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp zwrócił się do 
Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego, co zostało uznane jako brak zgody 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Okres 
związania ofertą upłynął w dniu 13.05.2020r. 
 
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy: 
BLUMENGROUP sp.z o.o. ul. Pionierów 55 62-510 Konin za cenę brutto: 109 799,17 zł (słownie: sto dziewięć 
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 17/100). 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała największą liczbę punktów.  
 
Część 3- RDW Koło  

N
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fe
rt

y 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena [zł] 
Obliczenie pkt 

w kryterium cena [60 pkt.] 

Razem 
liczba pkt 

 

OR - sposób 
ustawienia 

tymczasowej 
organizacji ruchu 

OR - sposób ustawienia tymczasowej 
organizacji ruchu [30pkt] 

T - termin 
wykonania prac 

T - termin wykonania prac [10pkt} 

1 
Przedsiębiorstwo Melioracyjno - 
Ekologiczne EKO-MEL sp. z o.o.  
ul. Solna 28A 62-500 Konin 

16 823,43 zł (13 749,91: 16 823,43)* 60pkt=49,04 
pkt 

89,04 pkt ustaw.w sposób 
nieingerujący 30pkt 

05.06. i 
25.09.2020 

10pkt 

2 
DRIMS Dorota Chabrowska - 
Rąpel ul. Pionierów 55 62-510 
Konin 

13 749,91 zł (13 749,91: 13 749,91)* 60pkt=60 pkt 

100 pkt. 
ustaw.w sposób 

nieingerujący 30pkt 

05.06. i 
25.09.2020 

10pkt 

 
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy: 
DRIMS Dorota Chabrowska - Rąpel ul. Pionierów 55 62-510 Konin za cenę brutto: 13 749,91 zł (słownie: 
trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 91/100). 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała największą liczbę punktów.  
 
 
 



 
 

 

Część 4- RDW Konin  
N

r o
fe

rt
y 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena [zł] 
Obliczenie pkt 

w kryterium cena [60 pkt.] 

Razem 
liczba pkt 

OR - sposób 
ustawienia 

tymczasowej 
organizacji ruchu 

OR - sposób ustawienia tymczasowej 
organizacji ruchu [30pkt] 

T - termin 
wykonania prac 

T - termin wykonania prac [10pkt} 

1 
Przedsiębiorstwo Melioracyjno - 
Ekologiczne EKO-MEL sp. z o.o.  
ul. Solna 28A 62-500 Konin 

13 947,58 zł (13 947,58: 13 947,58)* 60pkt=60 pkt 

100 pkt. ustaw.w sposób 
nieingerujący 30pkt 

05.06. i 
25.09.2020 

10pkt 

2 
DRIMS Dorota Chabrowska - 
Rąpel ul. Pionierów 55 62-510 
Konin 

15 599,28 zł 
(13 947,58: 15 599,28)* 60pkt=53,65 

pkt 

93,65 pkt. 
ustaw.w sposób 

nieingerujący 
30pkt 

05.06. i 
25.09.2020 10pkt 

 
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy: 
Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Ekologiczne EKO-MEL sp. z o.o. ul. Solna 28A 62-500 Konin za cenę brutto: 
13 947,58 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 58/100). 
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i uzyskała największą liczbę punktów.  
 

 
 
 
 


