
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

doĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 119015E

w m. Rembieszów, gm, Zapolice wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr

49|7E.,

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia

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

oferty, złożonej przęz Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPOŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI4

Czartki 60

98-200 Sieradz.

Uzasadnienie wyboru

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

GMlNA ZAPOLlCE
ui.Plac Strażacki 5
98- 161 ZAPoLIcĘ

NlP 829-1/,08 29ó, RtGON /30931182

GKI.27t.9.2017.MKT

Zgodnie z art. 92 ust.

przedmiotowe go postępowania

Zapolice, dnia 18 lipca 2017 r.

1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. Oferta nr 1

ramach

złożona

Nr
oferty

Nazwa i siedziba
Wykonawcy

cena brutto
(zł)

Ocena
oferĘ

kryterium
orCena"

(liczba pkt)

Okres
gwarancji

(liczba
miesięcy)

Oceha oferty
krj,terium

,rOkres
gwirancji"

(liczba pkt)

Łączna
punktacja

(liczba
pk0

1

PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBOT DROGOWYCH

I MOSTOWYCH
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚClĄ
Czartl<l 60, 98-200 Sięradz

348 799,99 60,00 36 40,00 l00.00
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przez Wykonawcę PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH I MOSTOWYCH

SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI,ą, z siedzibą Czartki 60, 98-200

Sieradz, jest jedyną, a zarazem najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych

w przedmiotowym postępowaniu, które nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej

oferty odbył się zgodnie z postanowieniami ań. 91 ust. l ustawy Pzp, oraz Rozdziału XIII

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

się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczęnia tych krleriów i sposobu oceny

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

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

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 100,00 pkt). Cena najkorzystniejszej

oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamterzał przeznaczyć na sf,tnansowanie

zamówienia, jednakże Zamawiający korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1

pkt 4 ustawy Pzp dokonał zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zgodnte z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, ze w ramach

przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego z Wykonawców.

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

przedmiotowego zamówienia publicznego mozliwe jest w terminie krótszym niż 5 dni od dnia

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ w przedmiotow;rm

postępowaniu w trybie przetargunieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Otrzvmuia:
l. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu;

2. ala.

Niniejsze zawiadomienię o wyborzę najkorzystniejszej oferty podlega opublikowaniu na stronie internetowej

Zamavłiającego (http://www.zapolice,biuletyn.net/) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie

Zamawiającego (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zapolice).
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