
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu ( ZP 400) zostało zamieszczone i opublikowane  
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 09.11.2009r. 

pod Nr  390016-2009 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin 
w dniu 10.11.2009r.  – www.bip.radomin.pl – Menu przedmiotowe

 ⇨przetargi zamówień publicznych , a także wywieszone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy Radomin

Gmina Radomin,
 Radomin 1a, 87-404 Radomin  

ogłasza
że w wyniku zakończonej procedury przetargowej

w przetargu nieograniczonym o wartości    nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie 
z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie zadania p.n. :

„Remont  i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Dulsku”,

zaplanowanego do współfinansowania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 według złożonego wniosku i zawartej umowy,  dla działania  312, 322, 323 
„Odnowa i rozwój wsi”

złożono 6 ofert  w dniu 30.11.2009r. do godz. 13:00.                            
Po  sprawdzeniu  zgodności  ze  SIWZ i  warunkami  przetargu   i  udzieleniu  wyjaśnień  na

żądanie Zamawiającego,   pozostało  6 ważnych  ofert podlegających  ocenie.  Wobec spełnienia
warunków przetargu,   wybrano ofertę Nr 5 firmy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„CONSTANS”
Konstanty Jagielski
ul. Podmurna 6
87-400 Golub-Dobrzyń 

jako  spełniającą wymagania i  prezentującą najniższą cenę wykonania zamówienia,

brutto – 260.959,75 zł ;   netto – 213.901,44 zł   

Oferta  Nr 5 była najkorzystniejszą i  uzyskała maksymalną liczbę punktów –  100 pkt, w ramach
kryterium:  cena  = 100% .

W niniejszym przetargu ocenie podlegały,  także następujące ważne oferty:
1) Oferta Nr 1 złożona  przez firmę: TECH- BUD Ryszard Smoła

Osiek 82b
87-340 Osiek

z ceną przetargową: brutto – 294.235,62 zł         netto – 241.176,74 zł
uzyskując -  maksymalną liczbę  88,69  pkt

2) Oferta Nr 2 złożona  przez firmę: MATIKO Mariola Majstrenko
ul. Wczasowa 7 A
87-800 Włocławek

z cena przetargową: brutto – 320.090,00 zł     netto – 262.368,85 zł
uzyskując -  maksymalną liczbę   81,53  pkt



3) Oferta Nr 3 złożona  przez firmę: P.P.H.U. „ KAMI-BUD”

Rętwiny 39

87-404 Radomin

z ceną przetargową:  brutto  - 311.653,45 zl   netto – 255.453,64 zł
uzyskując -  maksymalną liczbę   83,73  pkt

4) Oferta Nr 4 złożona  przez firmę: Kompleksowa Obsługa Budownictwa
„JARDEJ”
Radosław  Jastrzębski
ul. Odrodzenia 54
87-410 Kowalewo Pomorskie

z cena przetargową : brutto – 393.063,47 zł   netto- 322.183,17 zł
uzyskując -  maksymalną liczbę   66,39  pkt

5) Oferta Nr 6 złożona  przez firmę: Przedsiębiorstwo -Usługowo-Handlowo- Produkcyjne
„MURABET”
ul. Sokołowska 38
87-400 Golub-Dobrzyń  

z ceną przetargową:  brutto  - 388.494,82    netto   - 318.438,38 zł 
uzyskując -  maksymalną liczbę   67,17  pkt

     Wójt Gminy Radomin
mgr Mieczysław Kończalski 

Radomin, dnia  11.12.2009r.  




