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Urzad Gminy Kolbiel zawiadamia, zgodnie zdyspazycja_art.92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.ll. z2004 roku, Nr I9. poz.l77 -z p6zniejszymi
zmianami). o rozstrzygnieciu pr/.etargu nieograniezonego nawykonanie ,,Przebudowa ul ic w
m. Kolbicl: ul . Jana Kil inskiego, ul.J6zefa Zamoyskiego gm.Kolbicl, powiat otwocki,

wojcw6dztwo mazowieckie" otwartyrn w dniu l2.06.20l2r o godzinie 1 !.30. W przelargu
zlozono dwanascic ofcrt.

Ofcrta Nr 1 - zlozona przez Zaktad Uslug Terenowych Budovvlanych i Porzqdkowych
,,MARGOT" ul. Pasaz Ursynowski I I 02- 784 Warszawa z cena_ 599.230,85 zl brutto slownie:
piecset dziewiecdziesia_t dziewiec tysi^cy dwicscic trzydziesci /totych osiemdziesi^t pi^c groszy
hrutto. u/yskala 68,l7 punkt6vv na podstawie krytcri6w oceny ofert /:awarlycli w Specyt1kacji
lstoinych Warunk6wZarn6wienia,/akwalifikowanojako 1 I ofertewprzetargu.

Oi'erta Nr 2 z)ozona przcz P.P.U. COSTEL Konstanty Kasprzak 05-4IO J6/ef6w
uLSamorz^dowa 41 z cena. 468.625,50 z} brutto stownie: c/lerysta szescdzicsi^t osiem tysi^cy
szcscset dwadzicscia pi^c zJotych pi^cdziesi^t groszy brutto. uzyskala 87,17 punkt6w na
podstawie kryteri6w oceny ofert zavvartycli w Specyfikacji lstotnycli Warunk6w 7am6wienia,
zakwalifikowanojako 7 ofertewprzetargu.

Oferta Nr 3 - ztozona przez POL-DR(X5 WARSZAWA Sp. z o.o. 01-934 Warszawa
ul.Arkus/ovva 7 z cena 4l6.243,25 zi brutto stownie: czterysta szesnascie tysiecy dwicscie
c/.terdziesci trzy zlotych dwadziescia picc groszy brutto, uzyskala 98.14 punk6w na podstawie
kryteri6w oceny olert zawartych w Spccyfikacji lstotnycIi Warunkow Zam6wienia,
/akwali l lkowanojako 2 ofert? w przetargu.

Oferta Nr 4 -- zlozona przez Przcdsicbiorstwo Rudowlane .,MELTOR" 05-4IO J6zef6w
ul.Lisciasta 1 1 z centi 466.657,06 zJo slownie: czterysta szescdziesi^t szesc tysi^cy szescset
piecdziesiqL siedern zlotych szesc groszy brutto uzyskala 87,54 punk6w na podstawie kryteri6w
oceny ofert zawartych w Specyllkacji lstotnych Warunk6w Zain6wienia. /akwalifikowanojako
6 ofertewprzetargu.

Oi"erta Nr 5 - ztozona przcz MKL-BUD Michal Lulis 03-187 Warszawa ul.Pancerna 17/16 z
centi 486.42l,04 zl brutto, slownic: czterysta osieindziesiaJ szesc tysiecy czterysta dwadziescia
jeden z1olych czlery groszy brutto uzyskala 83,98 punkt6w na podsUmie krytcri6vv oceny ofert
zawanych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia, zakwalifikowanojako 9 ofert? w
przetargu.

Oferta Nr 6 - zlozona przez P.R.I. i D. UROGBlJD Sp. z o.o. 2l-400 Luk6w ul. Gen.
Kleberga nr 63 z cena 435.988.03 zl brutto siownie: czterysta lrzydziesci piee tysiecy
dziewiecset osiemdziesia,t osiem zJotych trzy groszy brutto uzyskala 93,70 punkt6w na podstawie
krytcri6w oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowicnia ,
7akwalif ikowanojako 5 ofert? w przetargu.



Ofer taNr7-z lozonaprzezDROWBUD-C Sp.zo.o. 03-983Warszawa ul.Pawlikowskiego
l/23 '/ cena 4I8.024,36 zl brutto stownie: czterysta osiemnascie tysiecy dwadziescia cztery
ztotych trzyd/iesci szes^ groszy brutto uzyskala 97,73 punkl6w na podstawic kryteri6w oceny
ofert zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia. zakwaliflkovvanojako 3 ofert?
w przetargu.

Oferta Nr 8 ztozona przez PrzedsicJiiorstwo Rob6t lnzynieryjno- Drogowych w Gr6jcu Sap
z o.o. 05 - 604 Jasieniec ul.Asfaltowa 2 / cena^ 419.253,50 zt brutto slownie: czterysta
dziewictnascic tysi^cy dwiescie piecdziesia^ trzy ztotych pi^cdziesiat groszy brutto uzyskala
97.44 punkt6w na podstawie kryleri6vv occny ofert zawarlych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow ZamowienJa. zakwalif ikowanojako 4 ofert? vvprzetargu.

Oferta Nr 9 - /lo/ona przez ZUTH Stanistaw C/erepinski Roboty Zieinne, budowlano-
Drogovvc Karolina ul.Gt6wna 159 05 - 300 Mirisk Mazowiecki z cenq 408.522,45 zl brutto
slownie: czterysta osiem lysi^cy pi^cset dwadziescia dwa ztotych czterdzicsci pi^c groszy brutto
uzyskata I00 punkt6w na podstawic krytcriow oceny ofert zawartych w Specyfikaeji lstotnych
Warunkow Zam6wienia. /,akwalifikowanojako ofert^ l w przetargu.

O f e r t a N r l O - z)ozonaprzez FHUBRUK-BUD"PiotrSkoczekPogorze! ul.Swierkowa 3l
05-430 Celestyn6w zcena,468.100.l l zl brutto stownie: czterysta s/.escdziesiat osiem tysi^cy sto
ztotych jedenascie groszy brutto .uzyskala 87.27 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofert
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowicnia, zakwalillkowariojako 7 ofert? w
przetargu.

Oferta Nr 11 - zlozona przcz PlB ,,DROTF,CH" Dariusz Kin 05-300 Minsk Mazowiecki
ul.Wars/awska 2l !/2 z cena. 521.653,52 zl brutto stownie: pi^cset dwadzicsciajeden tysiecy
szescsel piecdziesi^t trzy groszy brutto uzyskata 78.3l punkt6w na podstawie kryleri6w oceny
ofert zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamovvienia, zakwalifikowano jako I0
ofert? w przetargu.

Zamawiajacy dokonal wyboru oferty Nr 9 ztozonej przez /akiad Ushjg Transportowo-
Handlowych Stanislaw Czercpinski Roboty 7iernne Budowlano-Drogowe Karolina ul.GI6wna
159 05-300 Minsk Mazowiecki z ccna, 408.522,45 /l stownie: czterysta osiem tysiecy piecset
dwadziesciadwa/,lolychczterdziescipiccgroszy brutto, kt6ra uzyska la lOOpunk t6wna
podstawic krytcriow oceny ofert /,awartych w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia,
zakwalifikowancj jako l ofert$wprzetargu.

Odrzucono ofcrtc nie speiniaja^cq. wymog6w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia.
Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc 524.000,00 zl slownie: pi^cset dwadziescia cztcry tysia,ce
zlotych na sfinansowanie przebudowy drog wewnetrznych w Kolbieli - ul ica Kil inskiego.
Zamoyskiego, Targowa .
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