gmina boćki
17-111 Boćki
Plac Armii Krajowej 3
543-20-67-^0, Re?, 0506535*0
Naśz Znak: Dr. 271.6.2015

Boćki dnia 29.07.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.6.2015
nazwa zadania: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B - Wandalin w km 1+ 275 2+230
1. Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Boćki, informuje o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
„MAKSBUD” Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
Uzasadnienie wyboru: oferta wybranego Wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów
w oparciu o ustalone w SIWZ kryterium, została tym samym uznana za najkorzystniejszą,
zgodnie z art.91 ust.l ustawy P z p
Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w
dniu 11.08.2015 r.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :
Lp.:
1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
TRANSBET Wojtiuk sp. jawna
Adres wykonawcy: 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a
Liczba pkt w kryterium: cena - 50,64 pkt. + gwarancja i rękojmi - 1 pkt.
Łączna punktacja - 51,64 pkt.
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
„MAKSBUD” Spółka z o.o.
Adres wykonawcy: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
Liczba pkt w kryterium: cena - 98,00 pkt. + gwarancja i rękojmi - 2 pkt.
Łączna punktacja -100,00 pkt
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy: UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19,17-100 Bielsk Podlaski
Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12,18-402 Łomża
Adres wykonawcy: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12 ,
18-402 Łomża
Liczba pkt. w kryterium: cena - 84,04 pkt. + gwarancja i rękojmi - lp k t.
Łączna punktacja - 85,04 pkt.
2. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców.
3. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
4. Niniejsze zawiadomienie otrzymują Oferenci uczestniczący w niniejszym postępowaniu
przetargowym wymienieni w treści niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty , zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej Gminy B oćki: www.gminabocki.pl
Zgodnie ze SIWZ oraz art. 94. ust. 1 pkt.2 i art.27 ust.2 ustawy P z p.

Zamawiający żąda od uczestników postępowania przetargowego niezwłocznego
potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia (nr faksu : 85 731 96 12)
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych” Środki ochrony prawnej” art. od 179-198g ( t. j. Dz. U . z
2013r poz.907 z późniejszymi zmianami)

