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Z A W I A D O M I E N I E

Urzad Gminy Kotbiel zawiadamia, zgodnie z dyspozycjq,art.92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 19, poz.l77 - z p6zniejszymi
zmianami), o rozstrzygnieciu przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa u!ic - dr6g
wewnetrznych w osied!u dom6w jednorodzinnych w Kotbieli - ul.Zwirowa ,, nr ew. dz. 1 089 -
ul. Zwirowa w km 0+000 -:- 0+170, otwartym w dniu 19 marca2013 rokuo godzinie 1 !.30. W
przetargu zlozono szesnascie ofert. :

Oferta Nr 1 - ziozona przez Przedsiebiorstwo Budowlane MELTOR Wirbitowicz Sp6tka Jawna
05^10 J6zef6w ul.Lisciasta I 1 z cena^ 175.436,19 z{ brutto stownie: sto siedemdziesiat piec
tysi$cy czterysta trzydziesci szesc ztotych dziewi$tnascie groszy brutto uzyskata 87,61 punkt6w
na podstawie kryterJ6w oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
zakwalifikowanojako 5 ofert^wprzetargu.

Oferta Nr 2 - zlozona przez ,,KRUSZYWOSORT" Przedsie_biorstwo Handlowo Ushigowe 26-
600 Radom ul. Marglowa 83 z cen^. 220,589,20 zl brutto stownie: dwiescie dwadziescia
tysi^cy pi^cset osiemdziesia,t dziewi$c ztotych dwadziescia groszy brutto uzyskala 69,67
punkt6wnapodstawie kryteri6wocenyofertzawartychwSpecyfikacji Istotnych Warunk6w
Zam6wienia,zakwalifikowanojako 14ofert^ wprzetargu.

Oferta Nr3 - ztozonaprzezTRANS-KOST Janusz KrasuskiNoweOkniny 38 08-112 Wisniew
zcena, 196.619,18 ztbrutto stownie: stodziewi^cdziesi^tszesctysi^cyszescsetdziewi^tna^cie
zlotych osiemnascie groszy brutto uzyskaJa 78, 1 7 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofert
zawartychwSpecyfikacji Istotnych Warunk6wZam6wienia,zakwalifikowanojakol2ofert? w
przetargu.

Oferta Nr 4 - ztozona przez DOWBUD-C Sp. z o.o. ul.Pawlikowskiego l/23
03-983 Warszawa z cena, 177.800,74 zt brutto stownie: sto siedemdziesi^t siedem tysi$cy

osiemset ztotych siedemdziesia^t cztery groszy brutto uzyskata 86,44 punkt6w na podstawie
kryteriow oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
zakwalifikowanojako 8 ofert^ wprzetargu.

Oferta Nr 5 - ztozona przez Przedsi$biorstwo Budowy Dr6g i Most6w Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 28 05-300 Minsk Mazowiecki z cena, 251.439,53 zt brutto stownie: dwiescie
pi^cdziesiatjeden tysi^cy czterysta trzydziesci dziewiec ztotych piecdziesia^t trzy groszy brutto
uzyskata6l,12 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofertzawartych w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako I6ofert? w przetargu.

Oferta Nr 6 - ztozona przez FHU ,,BRUK - BUD" Piotr Skoczek Pogorzel ul.Swierkowa3l
05-430 Celestyn6w z cena^ 174.733,80 zt brutto stownie: sto siedemdziesiaJ: cztery tysiace
siedemset trzydziesci trzy zlotych osiemdziesia,t groszy brutto uzyskata 87,96 punkt6w na
podstawie kryteri6wocenyofertzawartychwSpecyfikacji Istotnych Warunk6wZam6wienia,
zakwalifikowanojako 4 ofert? w przetargu,



Oferta Nr 7 - ztozona przez Zaklad Remontowo-Budowlany Zbjgniew Wocial 05-300 Minsk
Mazowiecki ul.Szpitalna54 zcena^ 225.474,62ztbruttostownie:dwiesciedwadziesciapi?^
tysi^cy czterysta siedemdziesiat cztery ztotych szescdziesiat dwa groszy brutto uzyskata 68,16
punkt6w napodstawie kryteri6wocenyofertzawartychwSpecyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia,zakwalifikowanojako 15 ofert^wprzetargu.

OfertaNr8-ztozonaprzezTOMIRAF s.c. ul.Wsp61na42 05-430Glinazcena_175.807,94
zt brutto stownie: sto siedemdziesiat pi^c tysi$cy osiemset siedem ztotych dziewiCjCdziesiat
cztery groszy brutto uzyskata 87,42 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofert zawartych w
Specyflkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako 6 ofert? w przetargu.

Oferta Nr 9 - ztozona przez ,,IRKOP" Ireneusz Ruszkiewicz Brus6w 58A 08-500 Ryki z
cena, 171.071,69 zt brutto slownie: sto sSedemdziesiaJjeden tysi^cy siedemdziesiatjeden ztotych
szescdziesiat dziewi^c groszy brutto uzyskata 89,84 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny
ofert zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako 3
ofert? w przetargu

OfertaNrlO-zlozonaprzezDROGBUD Sp. zo.o. ul.Gen.Kleberga 63 21-400Luk6wz
cena^ 181.852,28 zt brutto stownie sto osiemdziesiatjeden tysi^cy osiemset pi^cdziesia^t dwa
ztotych, dwadziescia osiem groszy brutto uzyskata 84,52 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny
ofert zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako 9
ofert? w przetargu

OfertaNrll-ztozonaprzez MKL-BUDMichat Lulis ulJoliot-Curiel9/35 02-646
Warszawa zcena_ 201.251,64ztbrutto stownie:dwiescie jedentysi^cy dwiesciepi^cdziesiat
jeden ztotych szescdziesiat cztery groszy brutto uzyskata 76,37 punkt6w na podstawie kryteri6w
oceny ofert zawartych w Specyfikacji istotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowano jako
13ofert? wprzetargu

Oferta Nr 12 - ztozona przez Z.U.T.H. Stanistaw Czerepinski 05-300 Minsk Mazowiecki
Karolina u!.Gt6wna 159 zcena^ 157.376,15 ztbruttostownie:stopi^cdziesiatsiedemtysi^cy
trzysta siedemdziesia,t szesc ztotych pi^tnascie groszy uzyskata 97,66 punkt6w na podstawie
kryteri6w oceny ofert zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia,
zakwalifikowanojako 2 ofert? w przetargu

Oferta Nr 13 - ztozona przez Roboty Drogowe Brukarskie 05-300 Minsk Mazowiecki
ul.Konstytucji 3Maja 2 lok 103 z cena, 188.654,39 zt brutto slownie: sto osiemdziesiat osiem

tysi?cy szescset pi^cdziesia^t cztery ztotych trzydziesci dziewi?^ groszy uzyskata 81,47 punkt6w
napodstawie kryteri6wocenyofertzawartychwSpecyfikacji lstotnych Warunk6w
Zam6wienia,zakwalifikowanojako lOofert? wprzetargu

Oferta Nr 14 - ztozona przez Firma Handlowo Ustugowa Tomasz G6jski 08-110 Siedlce
ul.Warszawska22 zcena_ 196.307,69ztbrutto stownie:stodziewi^cdziesi^t szesctysi^cy
trzysta siedem ztotych szescdziesiat dziewi?^ groszy brutto uzyskata 78,29 punkt6w na
podstawie kryteri6wocenyofertzawartychwSpecyfikacji lstotnych Warunk6wZam6wienia,
zakwalifikowanojako 11 ofert? w przetargu

Oferta Nr 15 - ztozona przez Przedsi^biorstwo Realizacji Rob6t Drogowych DROG-BUD
Z.Krajewski 05-300MinskMazowiecki ul.Kolejowa60 zcena_175.963,lOztbruttostownie:
sto siedemdziesiat pi^c tysi?cy dziewi?cset szescdziesiat trzy ztotych dziesi^c groszy brutto
uzyskata 87,34punkt6w napodstawie kryteri6wocenyofertzawartychwSpecyflkacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako 7 ofert? w przetargu



OfertaNrl6-zlozonaprzez ALWIL AlbertWiniarek Chrosla ul.Warszawska3 05-3ll
D^be Wielkie z cena, 153.702,76 zt brutto sJownie: sto pi$cdziesiat trzy tysia^ce siedemset dwa
zlotychsiedemdziesiat szescgroszybruttouzyskala lOOpunkt6w napodstawie kryteri6w
oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia, zakwalifikowanojako
l ofert? w przetargu

Zamawiajaey dokonaf wyboru oferty Nr 16 zfozonej przez ALWIL Albert Winiarek
Chrosla uI.Warszawska 3 05-311 De_be Wielkie z cena, 153.702,76 zt brutto stownie: sto
pi^cdziesia_t trzy tysi%ce siedemset dwa zlotych siedemdziesiat szesc groszy brutto, kt6ra
uzyskata 100 punkt6w na podstawie kryteri6w oceny ofert zawartych w Specyflkacji Istotnych
Warunk6wZam6wienia,zakwalifikowanej jako l ofert^wprzetargu.

Z post^powania przetargowego nSe wykluczono zadnego Wykonawcy, nie odrzucono zadnej
oferty. Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc 200.00,00 zlotych, stownie: dwiescie tysi^cy zlotych
na sfmansowanie przebudowy uIic - dr6g wewn$trznych w osiedlu dom6w jednorodzinnych w
Kolbieli.

Z powazaniem

Otrzyinujq.
I Wykonawcy
2. a/a.


