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Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert 

 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.01.16.2022 w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 PZP na zadanie pn. „Przebudowy i remontu dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.” 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.         
z 2022 r. poz. 1710; zwanej dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców 
o:  
 
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XX 
SWZ. 
Wybrana została oferta nr  1 złożona przez:  
GARO Firma Handlowo Usługowa inż. Robert Gauza  
ul. T. Kościuszki 36/13 
63-200 Jarocin 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 375 706,51 zł brutto. 
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert (cena -  60 %, gwarancja na wykonane roboty 40%) oraz łączną punktację: 
 

L.p. Firma punkty - cena punkty - 
gwarancja  

Suma punktów 

1 GARO Firma Handlowo 
Usługowa inż. Robert Gauza 
ul. T. Kościuszki 36/13, 63-
200 Jarocin 

60,00 40,00 100,00 

 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Oferta Wykonawcy: GARO Firma Handlowo Usługowa inż. Robert Gauza z siedzibą przy ul. T. 
Kościuszki 36/13, 63-200 Jarocin, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego 
określone w SWZ  i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w pkt.  XX SWZ. 
 
 
 

http://www.jaraczewo.gov.pl/


II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE: 
 
W niniejszym postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
 
Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta na podstawie art. 308 ust. 3 ustawy PZP. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 
oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie                   
z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 
 
 
 
 

 

................................................................ 
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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