
Obrzycko, dnia 28 lutego 2018 r.

Miasto Obrzycko
64-520 Obrzycko
ul. Rynek 19

DRP.271.1.2018 

                                                                          Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
           w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot

określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
        „PRZEBUDOWA UTWARDZENIA ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ UL.STAWNA-ETAP 1,2,3”

Zgodnie z art.  92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych  (t.j  Dz.  U.  z  2017  r.  ,poz.  1579  ze  zm.)  Miasto  Obrzycko  informuje,  że  w
postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  wybrano  jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ZAKŁAD BRUKARSKI
Wacław Brzoska

Słopanowo Huby 48 64-520 Obrzycko

Cena wybranej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 825 637,50 zł (słownie:
osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy)

Udzielony okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 6 lat

Uzasadnienie wyboru:

Oferta  spełnia  wymogi  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Oferta  spełnia  wymagania
specyfkacji istotnych warunków zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy
zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:cena-60%,gwarancja jakości-40%



Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z
przyznaną punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ 

Numer
oferty Nazwa (firma) i  adres wykonawcy

Przyznane 
punkty w 
kryterium cena 

Przyznane 
punkty w 
kryterium 
gwarancja 
jakości

    Razem

1.
Zakład Brukarski Wacław Brzoska
Słopanowo Huby 48
64-520 Obrzycko

        60        40         100

2.

RENOMEX Sp. z o. o 
z siedzibą w Tomiczkach
ul. Stęszewska 13A 
62-060 Tomiczki

        48,49        40        88,49

3.

Zakład Drogowy Napierała Michał 
Napierała
Kobylniki ul. Tęczowa 4
62-090 Rokietnica

        43,54        40        83,54

4.
OPTIMO Krzysztof Huliński
ul. Św. Wawrzyńca 3/33 
60-539 Poznań

        38,10        40        78,10

5.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w 
Czarnkowie
z/s w Śmieszkowie
ul. Wodna 5B
64-700 Czarnków

        44,79        40        84,79

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono ofert.

Ponadto Zamawiający  informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 
zgodnie z terminem określonym w art. 94 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie wcześniej niż 12 marca 2018 r.  po wniesieniu przez Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.obrzycko.com oraz 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

http://www.obrzycko.com/

