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Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamiam, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101516B Bolcie-
Leszkiemie w km 0+000 - 2+675" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ogłoszenie o
zamówieniu w BZP Nr 39946 - 2017 z dnia 09.03.2017 r., ogłoszenie nr 41803 - 2017 z
dnia 13.03.2017 o zmianie oqłoszenia) została wybrana najkorzystniejsza oferta.

1. Liczba złożonych ofert - 2.

2. Wykonawcy wykluczeni - O.

3. Oferty odrzucone - O

4. Porównanie ofert niepodlegających odrzuceniu:

1) Oferta nr 1 - STRABAG Sp. z 0.0. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10.

a) cena oferty brutto: 1.390.229,16 zł = 60,00 pkt,

b) okres gwarancji: 6 lat = 30,00 pkt,

c) termin płatności: 30 dni = 10,00 pkt.

Razem: 60,00 +30,00 + 10,00 = 100,00 pkt.

2) Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. 16-400 Suwałki,
ul. Przy torowa 24.

a) cena oferty brutto: 2.554.265,48 zł = 32,66 pkt,

b) okres gwarancji: 5 lat = 15,00 pkt,

c) termin płatności: 30 dni = 10,00 pkt.

Razem: 32,66 +15,00 + 10,00 = 57,66 pkt.

Zgodnie z przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami oceny
ofert jako najkorzystniejszą Komisja proponuje wybrać ofertę nr 1 złożoną przez STRABAG
Sp. z 0.0. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która uzyskała największą łączną liczbę
100,00 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze naj korzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty. oc
2. A/a.
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