Stara Błotnica, dnia 18.04.2019 r.

PZDP.271.3.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty
Zamawiający
Powiatowy
Zarząd
ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi

Dróg

Publicznych

w

Białobrzegach,

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu
528516-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

w BZP nr

na zadanie pn; „Odbudowa drogi powiatowej 1106W

Jasieniec- Promna na odcinku od km 10+164 do km 10+734 o długości 0,570 km”
po przeprowadzeniu czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający wybrał do realizacji:
Ofertę nr 1 firmy:
Star Budowa Karol Cieśla
Chybice 77, 27-225 Pawłów
-oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, na podstawie kryterium oceny ofert
została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert - uzyskała najwyższą ilość punktów tj.
w kryterium: cena – 60,00 pkt
gwarancja – 40,00 pkt
Razem: 100,00 punktów.
Ponadto Zamawiający przedstawia poniżej Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktacje przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
OFERTA NR 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„INTERBUD” Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 154,
26-600 Radom
W kryterium oceny ofert oferta uzyskała 89,63 pkt.
oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,63 pkt
gwarancja – 40,00 pkt
OFERTA NR 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
„PERFEKT” Jaworski, Karcz Spółka Jawna
ul. Zofii Holszańskiej 5a, 26-600 Radom
W kryterium oceny ofert oferta uzyskała 81,21pkt.
w tym: w kryterium: cena – 41,21 pkt
gwarancja – 40 pkt
OFERTA NR 3
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych
w Grójcu Sp. z o. o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec

W kryterium oceny ofert oferta uzyskała 92,81 pkt.
oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,81 pkt
gwarancja – 40,00 pkt
OFERTA NR 4
„Zyko-Dróg” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3, 26-600 Radom
W kryterium oceny ofert oferta uzyskała 92,12 pkt.
oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,12 pkt
gwarancja – 40,00 pkt
Działając na podstawie art.92 ust.1pkt.3 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Działając na podstawie art.92 ust.1pkt.2 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10
dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust.
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni
od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie, prosimy
zawiadomienia.

o

niezwłoczne

potwierdzenie

faktu

otrzymania

niniejszego

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania
Strona internetowa: www.pzdpbialobrzegi.pl
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

