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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFBRTY

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ooPrzebudowa drogi gminnej

w m. Paprotniao gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii

energeĘcznej.'o

ZamawtĄący działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnta 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U, z 2015 r, poz. 2164 zę zm.) -
powoływanej dalej jako ,,ustawa Pzp", zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej

oferty, złożonej przęz Wykonawcę :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPOŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI4

Czartki 60

98-200 Sieradz.

Uzasadnienie wyboru

Oferta złożona przez Wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH

I MoSToWyCH SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI.4, z siedzibą

Czartki 60, 98-200 Sieradz, jest najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych

w przedmiotowym postępowaniu, które nie podlegają odrzuceniu, Wybór najkorzystniejszej

oferty odbył się zgodnie z postanowieniami art. 9I ust. 1 ustawy Pzp, oraz Rozdziału XIII

Specyfikacji Istotnych Warunków Zartówtęnia,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie

się kierował przy wyborze oferty, wTaz z podaniem znaczęnia tych kryteriów i sposobu oceny

ofert". Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ,,ceny" i ,,okresu gwarancji"

(uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria oceny ofert, określone

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia - 100 pkt).
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złożonych w ramach przedmiotowegoZamawiający ponizej przedstawia wykaz ofeń

postępowania vr,raz z ich punktacj ą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w ramach

przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

Zgodnie z ań.92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w ramach

przedmiotowego postępowania nie odrzucił Zadnej oferty.

Stosownie do treści art, 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zawarcie umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego będzie mozliwe w terminie nie krótszym niZ 5 dni

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie

Nr
oferĘ

Nazwa i siedziba
Wykonawcy

cena brutto
(zł)

Oceha oferĘ
kryterium

,rCena"

(liczba pkt)

Okres
gwarancji

(liczba
miesięcy)

Ocena
oferty

kryterium
,rOkres

gwarancjio'

(liczba pkt)

Łączna
punktacja

(liczba pkt)

l

FIRMA USŁUGOWO
HANDLOWA ,,MARTOM"

Mariusz Rubajczyk
ul. Osmolińska8l12l56
98-220 Zduńska Wola

I I98 321,36 51,60 60 40 91,60

2

SIDROG SPOŁKA
Z OGRAN|CZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚClA
Domanięw 9

98-235 Błaszki

I348 643,54 46,20 60 40 86,ż0

J

LARKBUD SPOŁKA
Z OGRAN|CZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kaczeńcowa 6 lok. 17

91-214Łódź

l 093 500,00 57,00 60 40 97.00

4

PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBOT DROGOWYCH

I MOSTOWYCH
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Czartl<t 60

98-200 Sieradz

l 034 430,00 60,00 ó0 40 l00.00
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to zostało przesłane prry użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli

zostało przesłane w inny sposób.

Otrzvmuia:
l. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;

2. ala.

Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystrriejszej oferty podlega opublikowaniu na stronie internetowej

Zamawiającego (htrpJlwww.zapolice.biuletyn.net/) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siędzibie

Zamawiającego (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice).
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