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Znak sprawy RP 271.8.2019

Sławno, dnia 05.12.2019 r.
Zawiadomienie

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację operacji:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 107301E na odcinku 950mb – droga wojewódzka Nr 713 –
grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)”
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiam o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 założoną przez:

P.U.H.” DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42- 283 Boronów
domax.biuro@wp.pl
Uzasadnienie wyboru
Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta tego Wykonawcy spełnia
warunki udziału określone w siwz i uzyskała następująca ilość punktów w ramach zastosowanych
kryteriów oceny ofert tj.
- cena: 60,00 pkt
- termin płatności: 40 pkt
Razem uzyskała 100,00 pkt.
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówieni a, jego oferta nie
podlega odrzuceniu.

Cena brutto: 912 608,43 zł
b) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu
składania ofert tj. do dnia 02.12.2019 r. do godz. 11.00, oferty złożyli następujący
Wykonawcy:
Punktacja przyznana
w kryteriach oceny ofert

Lp.

1

2

Firma, oraz adres
wykonawcy

P.U.H.” DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42- 283 Boronów
domax.biuro@wp.pl
Przedsiębiorstwo
Robót DrogowoMostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19
97-300 Piotrków
Trybunalski
sekretariat@prd-m.pl

Liczba punktów
przyznanych w
kryterium
Cena brutto
za wykonanie
przedmiotu
zamówienia

Liczba punktów
przyznanych
w kryterium
Okres gwarancji
gwarancja
jednolita na
wykonane roboty
oraz
zastosowane
materiały

912 608,43 zł

40,00 pkt
(60 m-cy)

931 373,06 zł

40,00 pkt
(60 m-cy)

1 159 786,68 zł

40,00 pkt
(60 m-cy)

Punktacja
łącznie

Ranking

100 pkt
1

97,98pkt

2

Przedsiębiorstwo
Handlowo- Usługowe
,,KAMI’’
3

Katarzyna Kmita
Kurzelów

78,69pkt

4

ul. Młynarska 12
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29-100 Włoszczowa
biuro@phukami.pl

4

Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy
Sp. z o.o.
ul. Opoczyńska 38
26-434 Gielniów

952 665,75 zł

40,00 pkt
(60 m-cy)

95,80pkt

3

2) informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, wraz z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego:
- nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów
Zawiadamiając o powyższym dziękujemy za złożenie ofert i udział w przedmiotowym
postępowaniu.
Zatwierdził:
Wójt Gminy
Tadeusz Wojciechowski
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