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O WYBOME NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW

dot': postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271'1'2016'
Nazwa zadania: Remontdlóo wewnetżnvch na terenie Gminv czermin

1 ' Działąąc na podstawie ań. 92 ust. 1 pK' 1 ) Pfawa zamówień publicŻnych Żamawiający informuje' Źe w
prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofeńę złożoną przez

Przedsiębiorslwo Robót Drogowych DRoKAM Tomasz Woilaś Piaseczno 44 27670 Łoniów c€na brulj.o 225
744'98 zł ok'gw€rancji 36m-cy Łączna ilośó zdobwch punktów 95.00'

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystni€jsza oferta

Wybrany wykonawca obowiązany jesl skontaklowaó się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy w
teminie do dnia 201&02-15.

Podslawą p€wną dokonanego wyboru jesl ad' 91 ust' 1 Pzp oraz Kodeks cywilny

W prowadzonym pośtępowaniu złożono następujące ofeńy

Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: PŻedsiębiorśtwo Budowy Dtóg i Mostów sp z o.o'
Adres Wykonawcy| 0$300 l\Iińsk l\IazoMecl{ ul' Kolejowa 28
c€na of€rty brutto: 386 431 

'562łLiczba pkt. wkMeńum cena:52,58
Liczba pkt. w krlerium gwarancja | 5 RAZEM : 57,58 pkt

Lp.: 2.
NaŻwa wykonawcy: Pżedsiębiolslwo Robót Drogowych DRoKAM Tomasz Wojtas
Adres wykonawcy: Piaseczno 44 27-670 Łoniów
cena ofeńy brutto: 225 744'9azł
Liczba pkt. w kMeńUm cena:90'00
Ljczba pkt. w kMedum gwarancja | 5,00 RAZEM : 95,00pK

Lp.: 3.
Nazw€ wykonawcy: PŻedsiębiotstwo Robót Drogowych sp z o'o. w Maelcu
Adres wykonawcy: ul. Korczaka 6a 39-300 Mieloc
cena ofeńy brutto: 1624'57 d
Liczba pkt' w kryteńUm cena:80'74
Liczba pkt' w kMeńum gwarancja : 10'00 RAZEM : 90'74 pkt

2. Działając na podslawie ad' 92 ust. 1 pkt' 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający infomuje, że w
prowgdzonym poslępowaniu nie zostav odrzucone żadne oferly'

3. Dzia}ając na podstawie ań. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Żamawiający an'ormuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zoslali wykluczeni ż€dni wykonawcy'

4' Działając na podŚtawie ań' 92 usl' 1 pkl. 4) Ptawa zamówień publicznych zamawiający informuje' że
podpisanje umowy z wy|onionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnaenau wszelkach fomalności po
upływie 5 dni od dnia pzesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej oferty.

Środki ocńrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego' wykonawcy pŻygugują Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do
sądu) wobec czynnośoi:
1 ) wyklucŻenia wykonawcy Ż postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odtzucenia oferty wykonawcy
W pozośtałych pżypadkach odwołanie nie przysługujo'



Wykonawca może w lelminie pżewidzianym do wniesienia odwolania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnejzplzepasami ustawy czynności podjętej pJzez zamawiając€go w niniejszym poslępowaniu,
lub
2 ) zaniechania czynności' do Kórej zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na hóre nie pżysługuje w niniejszym postępowaniu C'dwołanie'
Terman wniesaenaa odwołania: 5 dniod dnia pżeśłania ninieiszego zawiadomienia faksem lub drogą
eleKroniczną' lub 'l0 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia' jeżelizoslało ono pżesłane piŚemnie'
lnformacje dolyczące środków ochrony prawnej znajdują się specyfikacji islotnych warunków zamówienia oraz
w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych 

'Śrcdki ochrony prawnej'' arl' od 179 do 1989 (t' j' Dz. U. z 2015 t.

wz.216ó)


