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Boćki dnia 03.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy Dr. 271.4.2015
nazwa zadania : Remont odcinków dróg, polegający na wbudowaniu 5100 m3żwiru w drogi o
nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2015 r
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:
ROBOTY ZIEMNE KOPARKĄ
Jarosław Dobrowolski
17-332 Milejczyce , Wałki 43
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 15.06.2015 r.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :
Lp.:
1
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
„MAKSBUD” Spółka z o.o.
Adres wykonawcy: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
Liczba pkt w kryterium: cena - 37,61 pkt. + gwarancja - 0 pkt.
Łączna punktacja -37,61 pkt
Lp.:
2
Nazwa wykonawcy: ŻWIR - TRANS
Paweł Kunicki
Adres wykonawcy: 17-120 Brańsk, ul. Jaśminowa 1
Liczba pkt. w kryterium: cena - 70,88 pkt. + gwarancja - 5pkt
Łączna punktacja - 75,88 pkt.
Lp.:
3
Nazwa wykonawcy: ROBOTY ZIEMNE KOPARKĄ
Jarosław Dobrowolski
Adres wykonawcy: 17-332 Milejczyce , Wałki 43
Liczba pkt. w kryterium: cena - 95,00 pkt. + gwarancja - 5pkt
Łączna punktacja - 100,00 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 SIWZ oraz art. 94. ust.l 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)

