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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Zamawiaj ący:  
 

1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra  
2) kod, miejscowość województwo:  65-424 Zielona Góra, Lubuskie  
3) ulica, nr domu: Podgórna 22  
4) nr tel., faks tel. 0 68 45 64 100, faks 068 45 64 455 
 

2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŜ 4.845.000 euro  
na budow ę trasy rowerowej „Zielona Strzała” na odcinku od ul . al. Wojska Polskiego do 
skrzy Ŝowania ulic  Moniuszki, Wi śniowej, Jaskółczej, 1-go Maja (od km 0+569,62 do km  
1+635,54) wraz z o świetleniem oraz rozbiórk ą torów kolejowych wraz z podkładami, 
uprz ątnięciem elementów porozbiórkowych na odcinku poło Ŝonym za wiaduktem nad ul. al. 
Wojska Polskiego w kierunku ul. Łu Ŝyckiej do ul. Nowejw ramach zadania „Budowa trasy 
rowerowej Zielona Strzała” na odcinku od ul. Wojska  Polskiego do ul. Jaskółczej”;  

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra;  
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): 
a. 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieŜek rowerowych; 
b. 45234113-1 Rozbiórka torów; 
c. 45233211-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; 
d. 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 
e. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 
f. 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 
g. 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg; 
h. 45112600-1 Wycinanie i napełnianie 
i. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei. 
4) rodzaj zamówienia – robota budowlana.  

3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 

Konsorcjum firm: 

1) firma: “SAN-BUD TRANS-SPRZ ĘT” Sp. z o.o. LIDER ;  
2) kod, miejscowość: 65-127 Zielona Góra;  
3) ulica, nr domu, nr pokoju: Kostrzy ńska 4 ; 
4) firma: PRIB „SAN-BUD”  Partner nr 1 Konsorcjum; 
5) kod miejscowości: 65-140 Zielona Góra ; 
6) ulica, nr domu, nr pokoju: Wyczółkowskiego 2; 
7) firma: Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik Partner nr 2 Konsorcjum; 
8) kod miejscowości: 65-140 Zielona Góra; 
9) ulica, nr domu, nr pokoju: Wyczółkowskiego 2;  
10) cena wybranej oferty z VAT:  1.496.745,72 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 72/100); 
11) ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 100,00 pkt;  
12) łączna ilość punktów: 100,00 pkt  
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4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyŜszą liczbę punktów (100,00 pkt ) w oparciu  
o kryterium wyboru i oceny ofert „cena” - 100 % .     
 

5. Dane o Wykonawcach, którzy zło Ŝyli oferty: 

1) oferta nr 1 złoŜona przez: 

Konsorcjum firm:  
- firma: PRB „KABET” Ryszard Kaczmarek Lider ;  
- kod, miejscowość: 65-339 Zielona Góra ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Nowa 10 ; 
- firma: PD „KONTRAKT” Sp. z o.o. Partner;  
- kod, miejscowość: 66-600 Krosno Odrza ńskie;  
- ulica, nr domu, nr pokoju: Poznańska 17 ; 
- cena oferty z VAT: 1.499.873,25 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt trzy złote 25/100);  
- ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 99,70 pkt;  
- łączna ilość punktów: 99,70 pkt;  

2) oferta nr 2 złoŜona przez: 

-    firma: “BRUK-ART“ Wojciech Wojciechowski ;  
-    kod, miejscowość: 67-200 Głogów ; 
-    ulica, nr domu, nr pokoju: Jaczów ul. Ogrodowa 26 ; 
-   cena  wybranej oferty z VAT: 1.587.561,23 zł (słownie: milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 23/100); 
-   ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 94,20 pkt; 
-   łączna ilość punktów: 94,20 pkt; 
 
3) oferta nr 3 złoŜona przez: 

Konsorcjum firm  
-   firma: „SAN-BUD TRANS-SPRZ ĘT” Sp. z o.o. Lider ;  
-   kod, miejscowość: 65-127 Zielona Góra;  
-   ulica, nr domu, nr pokoju: Kostrzy ńska 4 ; 
-   firma: PRIB „SAN-BUD” Partner nr 1 Konsorcjum; 
-   kod miejscowości: 65-140 Zielona Góra ; 
-   ulica, nr domu, nr pokoju: Wyczółkowskiego 2; 
-   firma: Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik Partner nr 2 Konsorcjum; 
-   kod miejscowości: 65-140 Zielona Góra; 
-   ulica, nr domu, nr pokoju: Wyczółkowskiego 2;  
-  cena wybranej oferty z VAT:  1.496.745,72 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 72/100); 
-   ilość punktów przyznanych w kryterium „cena”: 100,00 pkt;  
-  łączna ilość punktów: 100,00 pkt; 

4)  oferta nr 4 złoŜona przez: 

-    firma: PRO-KARI Mirosław Kursa ;  
-    kod, miejscowość: 65-702 Zielona Góra ; 
-    ulica, nr domu, nr pokoju: Foluszowa 108 ; 
-    cena wybranej oferty z VAT:  1.444.210,12 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści cztery tysiące 

dwieście dziesięć złotych 12/100); 
-   oferta odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – oferta nie odpowiada treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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