POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 10 listopada 2021 r.
BZP.272.1.9.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym
na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu
karkonoskiego w sezonie: 2021-2022”.
I.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI I:

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat
Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie Części I zamówienia.
W dniu 9 listopada 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego –
w zakresie Części I zamówienia, polegającej na realizacji zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2021/2022 – zatwierdzony
został wybór Oferty Nr 1, złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia ofert
dodatkowych z dn. 7 października 2021r. przez:
REHMED Sylwia Kośmider – Kurowska
ul. Brzozowe Wzgórze 8C, 58-562 Przesieka
Zaoferowana cena brutto: 451 960,00 zł
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt
Zaoferowany czas reakcji: do 60 minut
Ilość punktów przyznana za kryterium CZAS REAKCJI – 20 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 80 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę REHMED Sylwia Kośmider - Kurowska z siedzibą w Przesiece
(oznaczona jako Oferta Nr 2 spośród ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w trybie podstawowym z podziałem na cztery części, oraz jako Oferta Nr 1
w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych w odniesieniu do Części I
zamówienia) jest jedyną ofertą złożoną w danej części zamówienia, spełnia wymogi
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dla Części I zamówienia i uzyskała najwyższą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert
(tj. 80 pkt).
II.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI II:

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat
Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II zamówienia.
W dniu 9 listopada 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego –
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w zakresie Części II zamówienia, polegającej na realizacji zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym 2021/2022 –
zatwierdzony został wybór Oferty Nr 2, złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia
ofert dodatkowych z dn. 7 października 2021r. przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
Zaoferowana cena brutto: 292 000,00 zł
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt
Zaoferowany czas reakcji: do 30 minut
Ilość punktów przyznana za kryterium CZAS REAKCJI – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
z siedzibą w Mysłakowicach (oznaczona jako Oferta Nr 3 spośród ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z podziałem na cztery
części, oraz jako Oferta Nr 2 w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych
w odniesieniu do Części II zamówienia) jest jedyną ofertą złożoną w danej części
zamówienia, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla Części II zamówienia i uzyskała najwyższą łączną ilość punktów
w kryteriach oceny ofert (tj. 100 pkt).
III.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI III:

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat
Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie Części III zamówienia.
W dniu 9 listopada 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego –
w zakresie Części III zamówienia, polegającej na realizacji zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie gminy Jeżów Sudecki w sezonie zimowym 2021/2022 –
zatwierdzony został wybór Oferty Nr 1, złożonej przez:
PKS „Tour” Sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 1B, 58-500 Jelenia Góra
Zaoferowana cena brutto: 285 000,00 zł
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt
Zaoferowany czas reakcji: do 30 minut
Ilość punktów przyznana za kryterium CZAS REAKCJI – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę PKS „Tour” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (oznaczona
jako Oferta Nr 1 spośród ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
podstawowym z podziałem na cztery części) jest jedyną ofertą złożoną w danej części
zamówienia, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
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Warunków Zamówienia dla Części III zamówienia i uzyskała najwyższą łączną ilość punktów
w kryteriach oceny ofert (tj. 100 pkt).
IV.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI IV:

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat
Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie Części IV zamówienia.
W dniu 9 listopada 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego –
w zakresie Części IV zamówienia, polegającej na realizacji zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2021/2022 – zatwierdzony
został wybór Oferty Nr 2, złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia ofert
dodatkowych z dn. 12 października 2021r. przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice
Zaoferowana cena brutto: 23 560,00 zł
Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt
Zaoferowany czas reakcji: do 30 minut
Ilość punktów przyznana za kryterium CZAS REAKCJI – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
z siedzibą w Mysłakowicach (oznaczona jako Oferta Nr 3 spośród ofert złożonych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z podziałem na cztery
części, oraz jako Oferta Nr 2 w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych
w odniesieniu do Części IV zamówienia) jest jedyną ofertą złożoną w danej części
zamówienia, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla Części IV zamówienia i uzyskała najwyższą łączną ilość punktów
w kryteriach oceny ofert (tj. 100 pkt).
Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy – przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach określonych w Dziale IX ustawy (art. 505-590).
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