
Nr zamówienia:  PZD-ZAM.261.29.2021.WB „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap II)” 

 

 

Nowy Sącz, dnia 01.07.2021 r. 
Zamawiający: 
Powiat Nowosądecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz 

 

 
Informacja  o wynikach  postępowania  

 
Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa (etap II)” - numer 
postępowania PZD-ZAM.261.29.2021.WB 
 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający, tj. Powiat Nowosądecki  
- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w niniejszym postępowaniu: 
 

3) Za najkorzystniejszą została wybrana oferta nr 1 złożona przez:  
Nazwa wykonawcy: Drogowiec Biuro Projektów Klimowski Miłosz  

33-159 Zalasowa, ul. Karpacka 54 
Cena wybranej oferty: 104.550,00 zł 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 
zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu i mieści się w granicach środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na 
realizację zamówienia. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu 
z postępowania. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 90,00 pkt. 
Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  
Zgodnie z art. 239 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w dokumentach zamówienia. 
 
4) Na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem złożono 2 oferty, które otrzymały 

następujące liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną punktację: 

Nr kolejny 
oferty 

Wykonawca 
(nazwa oraz adres) 

Punkty przyznane w 
ramach kryterium 

cena 
waga – 60% 

Punkty przyznane w 
ramach kryterium 

okres rękojmi za wady 
i gwarancji jakości 

waga - 20% 

Punkty przyznane 
w ramach 
kryterium  

doświadczenie 
projektanta 

branży  drogowej  
waga – 20 pkt 

Łączna 
ilość 

punktów 

1 

Drogowiec Biuro Projektów 
Klimowski Miłosz  
33-159 Zalasowa,  
ul. Karpacka 54  

60,00 20,00 10,00 90,00 

2 

DOMINUM  
Dominik Nigborowicz 
38-242 Skołyszyn, 
Święcany 406 

____________ ___________ ____________ ______ 

 
Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu 

(-) mgr inż. Adam Czerwiński 
 


