
                                                                                                            Odolion , dnia  20 kwietnia 2016 r.

DUDiM.510.3 .2016

                                                     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
                                           O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: DUDiM.510.3.2015
Nazwa zadania:” Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych  przy uŜyciu emulsji asfaltowej
i grysów”.
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:
PPHU   MARDAR  Dariusz Zawulewski , Witkowo 50, 87- 603 Wielgie
w cenie 95 400,00  zł ( słownie : dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych  00/100 ),
dyspozycyjność wynosi 1 dzień od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
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 Handlowo – Usługowe „ MAR-DAR”  Marian Tompalski
 Makówiec 53,  87-602 Chrostkowo
liczba punktów w kryterium cena – 88,20,
liczba punktów w kryterium dyspozycyjność -  10,00
Razem punktów – 98,20
Oferta nr 2
 Drogi i Mosty Antoni  Popowski
ul. Przemysłowa 11,  87-800 Włocławek
liczba punktów w kryterium cena –62,10
liczba punktów w kryterium dyspozycyjność – 10,00
Razem punktów – 72,10
Oferta nr 3
 PPHU   MARDAR  Dariusz Zawulewski
 Witkowo 50, 87- 603 Wielgie
liczba punktów w kryterium cena – 90,00
liczba punktów w kryterium dyspozycyjność – 10,00
Razem punktów – 100,00
Oferta nr 4
 TRANS  MASZ S.A., ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński
liczba punktów w kryterium cena – 39,60
liczba punktów w kryterium dyspozycyjność – 5,00
Razem punktów –  44,60
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.
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 2013 r. poz.907) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
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