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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Nazwa Zamówienia  : Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2629C Wysocin
– Osięciny na  odcinku 950 mb

Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający zawiadamia o :

Wyborze najkorzystniejszej oferty :
    Oferta nr 5
 Firma In Ŝynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek
Cena oferty – 411 938,35 zł
Termin realizacji – 31.08.2017 r.
Okres gwarancji – 84 miesiące
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz uzyskała
największą liczbę punktów tj: 100.
 Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp , zamawiający informuje, Ŝe umowa w sprawie zamówienia
publicznego moŜe zostać zawarta nie wcześniej niŜ po upływie 10  dni od dnia przesłania niniejszej informacji.
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty :
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia Sp. Akcyjna, Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza :
 liczba punktów w kryterium cena –50,00
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00
Razem punktów – 90,00

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo robót Drogowych „INODROG”      Sp. z o.o., ul. Budowlana 38,
88-100 Inowrocław
liczba punktów w kryterium cena –58,00
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00
Razem punktów – 98,00

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - InŜynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena –55,00
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00
Razem punktów – 95,00

Oferta nr 4
Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński  Olsza 3, 88-300 Mogilno
liczba punktów w kryterium cena –54,00
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00
Razem punktów – 95,00



Oferta nr 5

Firma InŜynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa góra 8/10, 87-800 Włocławek
liczba punktów w kryterium cena – 60,00
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00
Razem punktów – 100,00

Oferta nr 6

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn
liczba punktów w kryterium cena – 52,00
liczba punktów w kryterium termin wykonania robót – 10,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  30,00
Razem punktów –92,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.

3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.

4. Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
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