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Imielin, dnia 27.10.2022 r. 

 

 
Ogłoszenie  

 
        Gmina Imielin zawiadamia, że Komisja Przetargowa nr GK.271.1.010.2022 prowadząca 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowych, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy Hallera            
i ulicy Poniatowskiego w Imielinie.” Część nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ulicy 
Poniatowskiego w Imielinie.”, zarejestrowane pod numerem sprawy GK.271.29.2022 po dokonaniu 
czynności zgodnie z art. 223 ustawy PZP postanawia wybrać, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2: 
 

Nazwa wykonawcy: 
BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K. Strzeżyk 
ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim 
Cena oferty: 123 000,00 zł brutto                                                                                                                                      
Ilość uzyskanych punktów: 100,00 
                                                                            
Uzasadnienie wyboru:  
     Oceny ofert dokonano na podstawie kryteriów wyboru ofert podanych w specyfikacji warunków 
zamówienia do niniejszego postępowania. Do postępowania o udzielenie zamówienia oferty złożyło 
dwóch wykonawców. Komisja Przetargowa na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP wezwała 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 
podmiotowych środków dowodowych, których złożenia wymagał Zamawiający w ogłoszeniu                        
o zamówieniu oraz dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych. W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
    Najwyżej została oceniona oferta nr 2. Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
przedstawił wymagane podmiotowe środki dowodowe, które potwierdzają, iż nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
    Wobec powyższego należało uznać za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę nr 2.  
      

Zestawienie wszystkich ofert wraz z oceną  
 
 

Numer 
oferty 

 
 

 Nazwa (firma) i  adres wykonawcy 

  
 

Cena  
 zł brutto 

Liczba osób 
wyznaczonych do 
realizacji zadania 

posiadających 
uprawnienia 

budowlane do 
projektowania w 

specjalności 
drogowej bez 
ograniczeń  

 
Liczba 

wykazanych do 
oceny opracowań  

dokumentacji 
projektowych 

branży drogowej 

 
 

Ocena 
(w pkt) 

1 
FIRMA ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.  

ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice 
REGON: 277637932 

170 970,00 2 10 83,17 

2 

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna 
M. Krawczyk, K. Strzeżyk 

ul. Unii Europejskiej 10, 32-602 Oświęcim 
REGON: 122431576 

123 000,00 2 14 100,00 

 

Pełną ocenę ofert przedstawiono w załączniku do niniejszego zawiadomienia (Druk – ZP-21). 
 
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, 
Zamawiający zgodnie z art. 308 ust. 2 zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,                            
z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
       W związku z powyższym wyznaczamy termin podpisania umowy na dzień 02.11.2022r.                   
 
       Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w przetargu. 
 

 
Podpis Burmistrza Miasta lub osoby upoważnionej 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1.  miniportal.uzp.gov.pl 
2.  BIP 
3.  a/a 

MIASTO IMIELIN 
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81 

tel. 32/225 55 05 
NIP 222-00-41-486 
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