
RIG 341-4/3/10
                           

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy:    RIG 341-4/10 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie   

przetargu nieograniczonego, dla zadania  :   

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radomin,  
gmina Radomin”

/Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 – Numer: 173024-2010 w dniu 17.06.2010 r./

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Radomin - z 

siedzibą  i  adresem Urząd  Gminy Radomin,  Radomin  1a,  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Wykonawcę  przedmiotu  zamówienia  została 

wybrana firma:

F.P.H.U. „ŻWIR-BUD”
Urszula Juszczak

Elgiszewo

87-408 Ciechocin

Cena przetargowa: 
Netto                  - 93 579,27 zł
(słownie netto: dziewięćdziesiąt trzy złote 27/100 gr.)
Podatek VAT    – 20 587,44  zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 44/100 gr.)
Brutto                - 114 166,71 zł 
(słownie: sto czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 71/100 gr.)

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  w  wyniku  prowadzonego  postępowania 

przetargowego  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  złożono  2  oferty.  Oferty  nie  podlegają 

odrzuceniu. 

Zbiorcze  zestawienie  wykonawców (nazwę  firmy,  siedzibę  i  adres),  którzy złożyli  ofertę  wraz  z 

punktacje przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w siwz oceny ofert, przedstawia poniższa tabela.

Nr 
ofert
y

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Liczba punktów 

w kryterium

Cena-100 pkt.

1

PPHU „MARDAR Dariusz Zawulewski”

Jerzy Ryskowski, Emilia Ryskowska

Witkowo 50

87-603 Wielgie

brutto: 123 681,87 zł

netto : 101 378,58 zł

92,31



2 F.P.H.U. „ŻWIR-BUD”

Urszula Juszczak

Elgiszewo, 87-408 Ciechocin

brutto: 114 166,71 zł

netto : 93 579,27 zł

100

Oferta Nr 2  została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w 

ofertach  niepodlegających  odrzuceniu.  Zaoferowana  cena  brutto  na  ww.  zadanie  przedstawia 

najkorzystniejszą cenę.   W związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oferta ta otrzymała 100 pkt. na podstawie określonego w siwz kryterium tzn. cena =100 % . 

Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych art. 94 ust 1 

pkt.2, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania  zawiadomienie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2. 

Zamawiający  przekaże  treść  zawiadomienie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Wykonawcom 

biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu faksem na numer wskazany w złożonej ofercie.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Radominie.

Planowany termin zawarcia umowy: 23 lipca 2010 r.

Zatwierdził

Wójt Gminy

                                                                                                       /-/ Mieczysław Kończalski

Radomin, dnia 14 lipca 2010 r.
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