gmina boćki

17-111 Boćki
Plac Armii Krajowej 3
NIP: 543-20*67*060, R
eg,010669120
Boćki, dnia 28.08.2017r
Nasz znak: ZP.271.3.2017
Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający - Gmina Boćki na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, iż po
dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na
zadanie pod nazwą: Remont drogi gminnej o nr działek geod.293,292 Bodaki - Kol. Bodaki w km
0+000- 1+700 - zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , postępowanie znak:
ZP. 271. 3 .2017, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: KUNICCY s.c.
Piotr Kunicki Paweł Kunicki Robert Kunicki, 17-120 Brańsk, ul. Klonowa 6
Uzasadnienie wyboru:
1. Oferta została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na fakt, iż spełnia wymagania Zamawiającego
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Ponadto wybrana oferta otrzymała największą liczbę punktów - 100,00. Wybór oferty został dokonany
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
2. Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania wszystkich złożonych ofert:
Lp.

1

.

2.

Nazwa firmy

MAXI - KOPARKI

Sawicki Marcin
17-300 Siemiatycze, Baciki Bliższe3A
TFK ROADS

Jacek Timofiejuk
ul. Obrońców Westerplatte 42
17-300 Siemiatycze
3.

4.

KUNICCY s.c.

Cena oferty
( brutto)
Liczba pkt w
kryterium cena
(waga 60%)

Łączna
liczba pkt
(cena
+gwarancja)

396 292,19 zł

Termin
gwarancji
Liczba pkt w
kryterium
gwarancja
( waga 40%)
60 miesięcy

53,66 pkt
580 648,36 zł

40,00 pkt
60 miesięcy

93,66 pkt

40,00 pkt

76,62 pkt

36,62 pkt
354 398,96 zl

Piotr Kunicki Paweł Kunicki
Robert Kunicki
17-120 Brańsk, ul. Klonowa 6

60,00 pkt

Roboty Ziemne Koparką

455 042,87 zł

Jarosław Dobrowolski
17-332 Milejczyce, Wałki 43

46,73 pkt

60 miesięcy
40,00 pkt

100,00 pkt

60 miesięcy
40,00 pkt

86,73 pkt

3. Informuję ponadto, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden
Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.
4. Umowa z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy - Pzp zostanie zawarta w
dniu 06.09.2017r.
ó.Nieniejszą informację otrzymują Oferenci uczestniczące w niniejszym postępowaniu wymienieni w
treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja została zamieszczona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl

