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N O T A T  K A  
Z WYNIKU POSTĘPOWANIA NR GPR.271.1.19.2021 

 
dot.: „Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektu mostowego 
wraz z wykonaniem fotorelacji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2021” 
 
                     Zamawiający informuje, że w dniu 17.08.2021. o godz. 12:00 upłynął termin składania ofert 
cenowych w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, do którego w związku z                                 
art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 2019 z późn. zm.) nie maja zastosowania przepisy tej ustawy. (Przepisy ustawy stosuje się do udzielania 
zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 
130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.)  
          
    W prowadzonym, postępowaniu na wykonanie usług dla zamówienia publicznego pn.:  
„Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych i obiektu mostowego wraz z 
wykonaniem fotorelacji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2021” w wyznaczonym 
terminie wpłynęły 3 oferty: 

1. Wykaz ofert:  
LP. Nazwa i adres 

Wykonawcy 
Cena 

ofertowa 
za całość 

zamówieni
a 

Termin 
wykonania 

 

Termin 
płatności 

Liczba 
przyznanych 

punktów  

UWAGI 

1 2 3 4 5 6 7 
1. LABO-MOBIL                                           

Jakub Osysko                                                  
ul. Grzybowa 25                                                                              
33-100 Tarnów                      

3 621,12 zł.  do 
31.08.2021r. 

14 dni 100,00 zgodnie z 
opisem 

punktacji 

2. Sigma Pomiary sp. z o. o.                                    
ul. Żegańska 16/10                                     
04-713 Warszawa 

7 257,00 zł. do 
31.08.2021r. 

14 dni 49,90 zgodnie z 
opisem 

punktacji 
3. FHU Magdalena Dylik                                 

ul. Urzędnicza 5/1                                             
43-300 Bielsko-Biała  

4 100,00 zł. do 
31.08.2021r. 

14 dni 88,32 zgodnie z 
opisem 

punktacji 
 

2. Po dokonaniu analizy i sprawdzenia ofert, wybrano do realizacji ofertę nr 1. 
3. Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca oznaczony nr 1 posiada najkorzystniejszą cenę ofertową brutto.  

 
Notatkę sporządził: Artur Wróbel  
                                                                                                                                                                                                
                                                                               
                                                               Zatwierdził do realizacji: 
                                                                                                               /-/ Arkadiusz Baran  
                                                                                                                 Wójt Gminy Tczów 


