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WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
OGŁASZA
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, Ŝe w wyniku przeprowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. „
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU WIEJSKIEGO
W GACZKOWIE” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą
ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:
Firma Transportowo-Usługowa
Mirosław Przesmycki, ul. M.C Skłodowskiej,
07 – 320 MAŁKINIA
Uzasadnienie
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega
odrzuceniu i była najkorzystniejsza. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane w
SIWZ warunki oraz przedłoŜył niezbędne dokumenty i oświadczenia wskazane przez
Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ dokonano oceny złoŜonych ofert wg następujących kryteriów:
cena oferty – 100 %
zastosowano wzór: cena minimalna dzielona przez cenę badanej oferty i mnoŜona przez
100%
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złoŜono trzy oferty:
Oferta nr 1
Firma Transportowo-Usługowa
Mirosław Przesmycki, ul. M.C Skłodowskiej, 07 – 320 MAŁKINIA
Cena brutto 212.842,42 złotych
100 pkt.
Oferta nr 2
Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych, ul. Zaściankowa 1
05 – 240 TŁUSZCZ
Cena brutto 245.902,04 złotych
86 pkt.

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
BITUM Sp. z o.o. , ul. Sitarska 1
18 – 300 ZAMBRÓW
Cena brutto 216.727,12 złotych
98 pkt
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Działając na podstawie art. 92 ust. pkt. 2 Pzp Zamawiający informuje, Ŝe w
prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. pkt. 3 Pzp 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 2007 r Nr 223 poz.
1655 z późn. zm.) – dział VI „ Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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