
                                                                                                                               Odolion , dnia 22 czerwca 2016 r.

DUDiM.510.5. 2016

                                                     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
                                           O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: DUDiM.510.5.2016
Nazwa zadania: ”Utwardzenie ciągu pieszego   w ciągu  drogi powiatowej  nr 2618 C Spoczynek- Zbrachlin
na długości 370 mb i utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2608 C Konradowo –
Siniarzewo w m. Słomkowo

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez
Wykonawcę:

 P.P.H.U. SZEWBUD Ryszard Szewczyk, ul. Poznańska 241, 88-100 Inowrocław
w cenie    325782,04 zł ( słownie : trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote  04 /100)
i 60 miesięcy  gwarancji jakości liczonych od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
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
TOMBRUK Tomasz Parszewski ,  ul. Opoczyńska 4,26-425 Odrzywół
liczba punktów w kryterium cena –48,60
liczba punktów w kryterium okres gwarancji -  10,00
Razem punktów –  58,60
Oferta nr 2
 BRUKBUD  Sławomir Przyziółkowski , u. ZboŜowa 35A/7, 87-100 Toruń
liczba punktów w kryterium cena –81,90
liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10,00
Razem punktów –91,90
Oferta nr 3
BET-BUD Zakład Usługowo – Produkcyjny, ul. Kazimierza Wielkiego 18, 87-720 Ciechocinek
liczba punktów w kryterium cena – 74,70
liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10,00
Razem punktów – 84,70
Oferta nr 4
DROGBUD Zakład Robót Drogowo Budowlanych Michał Podralski, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą,
Krojczyn 64A
liczba punktów w kryterium cena – 85,50
liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10,00
Razem punktów –95,50
Oferta nr 5
P.P.H.U. SZEWBUD Ryszard Szewczyk, ul. Poznańska 241, 88-100 Inowrocław
liczba punktów w kryterium cena – 90,00
liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10,00
Razem punktów – 100
Oferta nr 7
Zakład Budowlany MELBUD, ul. Włocławska 23 A, 87-617 Bobrowniki
liczba punktów w kryterium cena – 89,73
liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10,00
Razem punktów –99,73

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna  oferta.



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


