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Wynik przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie
obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Dźwierzuty dn. 30.06.2017
Znak sprawy: ZP-271.5.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę drogi gminnej nr 195036N do Stankowa
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiajacy, działając na podstawie art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienm publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art.
91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 2 złozona przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.,
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki,
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył oferte nr 2, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w
SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w moferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
1. Kryterium nr 1: Cena [C] – 60 pkt
2. Kryterium nr 2: Okres gwarancji [G] – 40 pkt
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 437 438,71 zł brutto (słownie:czterysta trzydzieści
siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 71/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca zaoferował pisemną
gwarancję na okres 8 lat.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 100 punktów, w tym w:
1. Kryterium nr 1 – Cena – 60 pkt
2. Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – 40 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu zostały zlozone niżej wymienione oferty i przyznano
nastepujacą punktację:
Nr
oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie

KRYTERIUM
„Cena”
– liczba punktów
w kryterium [C]

KRYTERIUM „Cena”
– liczba punktów w Łączna liczba punktów
kryterium [C]
PŁ= C + G

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

49,20

0

49,20

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Spółka z o.o.,
60,00
05-300 Mińsk Mazowiecki,
ul. Kolejowa 28

40,00

100,00

Ponadto Zamawiajacy informuje, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia.
Wójt Gminy
/-/
Marianna Bogusława Szydlik
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