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ZAWTADOMlENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot' : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ' Numer spraw y: 27l .l .2017 ' Naziwa zadanja:
Remont dróg w€wnętrznych na t€renie gminy czermin

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt' 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsą of€rtę złożoną
przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp z o.o. w Mielcu
ul. Korczaka 6a' 39-300 Miel€c

Uzasaalnieńe wyboru:
oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art' 91 ust. l ustawy Pzp, na podstawie k4łeńów
oceny ofert okręślonych specyfikacji istotDych warunków zamówienia' oferta otrzymała najwyżsą
|iczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzommi opisanymi w speqfikacji istotnych warunków
zamówienia'

w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: l.
Nazwa wykonawcy: Prz€dsiębiorstwo Robót Drogowych sp z o'o. w Mielcu
Adres wykonawcy: ul. Korczaka 6a.39-300 Mielec
cena ofeńy brutto: 439 00'7,9|
Liczba pkt' w krlerium cęna: 60
Liczba pkt. w krlerium termin: -
Liczba pll. w krlerium gwarancja: 40

Lp.r 2.
Nazwa wykonawcy: PrŻedsiębiorstwo Robót Drogowych DRoKAM Tomasz wojtas
Adres wykonawcy: Piaseczlo 44,27 -670 Loniów
cena ofeńy bntto: 450 672,31
Liczba pL1. w krrłerium cena: 56,40
Liczba pk. w kĄ.teńum temin: _

Liczba pkt. w krytedum gwamncja: 40

Lp.: 3.
Nazwa wykonawcy: MATBUD siłora sylwia
Adres wykonawcy: ul. Gnurwaldzka 40,36-040 Boguchwała
Cena ofeńy brutto: 501 537'85
Liczba pkt. w krytedum cena: 52,20
Liczba pk. w krYerium termin: -
Liczba pL1. w kyteńum gwamncja: 40

2' Działając na podstawie ań. 92 ust. ] pkt' 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni \rrykonawcy.



3. Działając na podstawie ań' 92 ust. l pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Żamawiający informuje,
ż w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone iradne of€Ity'

4' . Podpisanie unrowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin
podpisania umo\ły zostaną uzgodnione z wyłonionym \ł!konawcą', w zakresię zadania .

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie,
skalga do sądu) wobec czynności:
l) wykluczenia wykonawcy z posĘpowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia ofeny wykonawcy
3) wybolu naj koŹystniej szej ofeńy
w pozostałych prz}padkach odwołanie nie przysfuguje.
wykonawca może również w t€rminie prŻewidzianym do wniesienia odwołania poinformowac
zamawiającego o:
1) niezgodnej z Fzepisami ustawy czynności podjętej prz€z zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie Fzysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania / przesłania w}łnienione.j powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania
niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elelłronican),
lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma,jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób'
Informacje dotyczące środków ochlony pmwnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicmych ,,Srodki ochrony prawnej'l, ań. od 179 do
198g.


