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Chotcza, dnia 07.03.2018 r. 

ZP.271.3.2018 

       

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarentowskie Pole – 

Białobrzegi dł. 760 mb. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 poz. 1579 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i 

oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

 

I. Wybrano jako najkorzystniejszą: 

ofertę nr 3 złożoną przez firmę Zakład Budowy Dróg i Mostów,  

Góry 85a, 24-173 Markuszów 

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 173 621,63 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru 

najkorzystniejszej oferty była cena brutto (do 60 pkt) oraz okres gwarancji (do 40 pkt) za 

realizację całości zadania. Oferta spełnia wszystkie wymagania oraz jest 

najkorzystniejsza wg. kryteriów oceny ofert. 

 

II. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.        

 

III. Nie odrzucono żadnego z Wykonawców. 

 

IV.   Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych 

ofertom podlegającym ocenie. 

Ocena ofert: 

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 60 %, okres gwarancji – 40 % 

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym 

postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację: 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Łączna liczba 

punktów 

Liczba pkt w 

kryterium 

„cena” 

Liczba pkt w 

kryterium 

„okres 

gwarancji” 
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Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie  

z art. 94 ust. 1 pkt. 2 

 

............................................................ 

 (podpis kierownika Zamawiającego) 

1 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 

Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów 
90,71 

50,71 40,00 

2 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. 

Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń 
94,54 

54,54 40,00 

3 
Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 

85A, 24-173 Markuszów 
100,00 

60,00 40,00 


