Zgorzelec, 2018-07-02
ID.271.14.2018
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej
nr 109143D dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach na długości 275 mb – etap I”.
Ogłoszenie nr 567263-N-2018 z dnia 2018-06-04 r.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr
109143D dojazdowej do gruntów rolnych w Koźlicach na długości 275 mb – etap I” wybrał
następującą ofertę:
Firma: Usługi Transporotowo Sprzętowe Daniel Nizio, ul. Norwida 5/5, 59-900 Zgorzelec
Cena

brutto:

212.999,10

PLN

(słownie:

dwieście

dwanaście

tysięcy

dziewięćset

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy).
Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018r.
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia – cena brutto, okres gwarancji i rękojmi, termin płatności faktury.
Wybrany Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów. Zamawiający informuje, że w
przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium:
cena -60%

Liczba pkt w

Liczba pkt w

Łączna

kryterium:

kryterium:

punktacja

okres

Termin

wszystkich

gwarancji i

płatności

kryteriów

rękojmi -

faktury -10%

30%
Usługi Transporotowo Sprzętowe
1.

Daniel Nizio, ul. Norwida 5/5,

60

18

10

88,00

36,63

30

10

76,63

32,47

30

10

72,47

59-900 Zgorzelec
2.

Monika Droszcz
ul. Prusa 30-32, 59-900 Zgorzelec
Firma Produkcyjno-Usługowo-

3.

Handlowa „RICARDO”
Ryszard Droszcz
ul. Górnicza 35, 59-900 Zgorzelec

II. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone żadne
oferty.

III. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne
oferty.
IV. 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 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
V. Umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a o terminie jej podpisania Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiającego.
Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj

Sprawę prowadzi:
Rafał Nowacki
tel. 757 721 448
fax. 757 756 564
pok. 9a

