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INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na 

terenie gminy Cisek – II postępowanie:    

Część nr I:  Przebudowa nawierzchni dróg polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych asfaltowych we wsiach: Kobylice na dz nr 888 i 893, Steblów 

ul. Leśna, Przewóz ul. Odrzańska, Landzmierz ul. Cicha 

Część nr II: Remont  nawierzchni dróg: droga Lipowina – Przewóz: utrwalenie nawierzchni drogi 

emulsją asfaltową i grysem kamiennym, Błażejowice ul. Wiejska: remont cząstkowy 

nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno asfaltowymi, Kobylice ul. Szkolna i ul. 

Piaskowa: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno 

asfaltowymi, droga Cisek – Roszowicki Las: wyrównanie istniejącej podbudowy 

tłuczniem kamiennym sortowanym 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579) informuję, o wyniku postępowania: 
 

W dniu 25.10.2017r. unieważniono Część nr I postępowania. 
 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : 

    Część nr II: Remont  nawierzchni dróg: droga Lipowina – Przewóz: utrwalenie nawierzchni 

drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym, Błażejowice ul. Wiejska: remont 

cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno asfaltowymi, Kobylice ul. 

Szkolna i ul. Piaskowa: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami 

mineralno asfaltowymi, droga Cisek – Roszowicki Las: wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 

    Informuję, że do wykonania Części II najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : 

KABE Spółka Akcyjna  

Aleja Jana Pawła II 36 

 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
    Cena brutto   -  39 812,20 zł, 

    Okres gwarancji  - 20 miesięcy. 
 

2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty 

    Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

otrzymała najwyższą liczbę punktów. 
 

3. Informacje o złożonych ofertach wraz z przyznaną punktacją: 



        Część nr II: Remont  nawierzchni dróg: droga Lipowina – Przewóz: utrwalenie nawierzchni 

drogi emulsją asfaltową i grysem kamiennym, Błażejowice ul. Wiejska: remont 

cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno asfaltowymi, Kobylice ul. 

Szkolna i ul. Piaskowa: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami 

mineralno asfaltowymi, droga Cisek – Roszowicki Las: wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 

    
   Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko 

 oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

gwarancja 

Razem 

1. KABE Spółka Akcyjna, Aleja Jana Pawła II 

36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

60 40 100 

     

4. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów – Nie dotyczy. 

5. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów – Nie dotyczy. 

 

 

 

 

     WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 
 


