
Sanok dn. 30.07.2021 

 ZP.2520.1.2021 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Stosownie do art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ), zwanej dalej Pzp, Powiatowy 
Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , 38-500 Sanok  informuje o wyniku postępowania 
prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu 
drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 0+740 do km 1+044 oraz od 
km 1+102 do km 1+225 „ 

 
I. Rodzaj zamówienia :  

Robota budowlana  
CPV  45.23.32.60-9- Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

II. Nazwa i adres zamawiającego :  

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  

Adres: 

ul. Witkiewicza 8 

38-500 Sanok 

III.Osoba upoważniona do kontaktów :  

Danuta Ziajka  

e-mail: info@pzd.sanok.pl, dziajka@pzd.sanok.pl 

tel.fax. (013) 46 42 445 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia :  
 „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś od km 
0+740 do km 1+044 oraz od km 1+102 do km 1+225 „ 

V. Oferta najkorzystniejsza :  

RYMTAR Sp.z o.o. 
ul. Zdrojowa 29  
38-481 Rymanów Zdrój  
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
Wybrana oferta nie podlegała                                                                                                  
odrzuceniu  uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył 



najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał 
brak podstaw wykluczenia. 

 
Uzasadnienie prawne: 

Stosownie do art. 239 ust. 1 Pzp zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Oferta 
została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 17 
SWZ. 

 
VI . Streszczenie i porównanie ofert nie podlegających odrzuceniu  
 

p. 
L 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Liczba pkt 
w 
kryterium 
cena 

Okres 
gwarancji  

Łączna 
liczba 
pkt 

  1  1 RYMTAR Sp.zo.o. 
Ul. Zdrojowa 29  
38-481 Rymanów Zdrój  
 

60 40 100 

              
 

VII. Informacja o wykonawcach , których oferty zostały odrzucone: 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy 

                                                                                                                   Zatwierdził :  

                                                                                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

                                                                                        Wojciech Naparła  
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