
Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku 
ul. 11 listopada 81 
42 – 100 Kłobuck 
 

Kłobuck, dnia 17 stycznia 2022 r. 
WD.261.1.001.2022 
KW nr 43/2022  
 
      
Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na 
terenie gminy Kłobuck” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 

2022/BZP 00003816/01 z dnia 4 stycznia 2022 r. 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający informuje, do realizacji zamówienia została wybrana oferta 
firmy: 
 

DROGREX KARWALA PAWEŁ 
Grodzisko, ul. Floriańska 27, 42 – 130 Wręczyca Wielka 
 
Wartość oferty brutto: 63 591,00 zł  
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) 
 
UZASADNIENIE PRAWNE:  
Art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia w związku z ust. 1 Rozdziału XXVI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:  
Wybrana oferta odpowiada warunkom określonym w specyfikacji warunków zamówienia, uzyskała liczbę 
punktów (zgodnie z podaną niżej tabelą) w oparciu o podane kryteria oceny ofert i wagę tych kryteriów oraz 
jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty 
niepodlegające odrzuceniu.  

 
Zgodnie z przepisami art. 308 ust. 2 Ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego,  
z uwzględnieniem art. 577, powinna być zawarta 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.  
 
 
 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Ilość 
punktów  

w kryterium 
„cena 

ofertowa”  

Ilość 
punktów  

w kryterium 
„termin 

dostawy”  

Suma 
punktów 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Larix” Sp. z o.o. 
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec 

58,53 40,00 98,53 pkt 

DROGREX KARWALA PAWEŁ 
Grodzisko, ul. Floriańska 27, 42 – 130 Wręczyca Wielka 

60,00 40,00 100,00 pkt 



 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 
2. a/a 
3. BIP 
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