Boćki, dnia 23.08.2010r

Nasz znak: Dr 5541/12/2010

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Dr 5541/12/2010
nazwa zadania: Remont odcinków dróg polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego na drodze: nr geodezyjny 349 o długości 825 mb t .j. od wsi Siekluki do drogi
gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki – Żołoćki) i w miejscowości Boćki – (ul. Polnej o
długości 206 mb, ul. Akacjowej o długości 155 mb)
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy
Boćki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. 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.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.:
1
Nazwa wykonawcy i adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach
15-213 Białystok 3
Liczba pkt. w kryterium cena: 57,11.

Łączna punktacja – 57,11 pkt.

Lp.:
2
Nazwa wykonawcy i adres:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o 17-100 Bielsk
Podlaski ul. Sportowa 4
Liczba pkt. w kryterium cena: 96,48 .
Łączna punktacja – 96,48 pkt

Lp.:
3
Nazwa wykonawcy i adres:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski , ul.
Mickiewicza 183
Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00.
Łączna punktacja -100,00 pkt.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Boćki oraz
na stronie internetowej Gminy Boćki : www.gminabocki.pl
Wójt
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