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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

    

 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

na portalu UZP, w dniu 28.11.2013r. pod  Nr 488418-2013 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 28.11.2013r.na stronie www.radomin.pl BIP  przetargi  

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

Radomin. 

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin  

ogłasza,  

 że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie 

przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na wykonanie zamówienia publicznego  p.n 

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie  roku kalendarzowego 2014”,  złożono  

10 ofert w terminie na składanie ofert.  

 W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę jednego wykonawcy. 

W  trakcie badania,  sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i SIWZ nie zaszła 

konieczność uzupełnienia dokumentów w złożonych ofertach ani wyjaśnienia treści ofert.  

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcami niniejszego zamówienia są: 

Część Nr 1    - Obręb 1   wybrano oferenta Nr 9 

Firma Handlowo- Usługowa „ROLWIT”, Grzegorz Witkowski, Szczutowo 23, 87- 404 Radomin   

Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 108,00 zł/ 1 godz.                

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  
Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 9 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna z ustawą  

i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 2    - Obręb 2   wybrano oferenta Nr 8 

Firma Handlowo- Usługowa „ROLWIT”, Grzegorz Witkowski, Szczutowo 23, 87- 404 Radomin   

Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 129,60 zł/ 1 godz.                 

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 8 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna z ustawą  

i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 3    - Obręb 3   wybrano oferenta Nr 7 

 Prywatne Gospodarstwo Rolne Jan Pilarski, Jakubkowo 2, 87- 404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 130,00 zł/ 1 godz.     

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  
Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 7 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna z ustawą  

i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 4    - Obręb 4   wybrano oferenta Nr 5 

Sławomir Maciejewski, Jakubkowo 3, 87-404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 130,00 zł/ 1 godz.     

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  

http://www.radomin.pl/


Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 5 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna z ustawą  

i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 5    - Obręb 5   wybrano oferenta Nr 6 

Wiesław Wiwatowski, Jakubkowo 1, 87- 404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 130,00 zł/ 1 godz.          

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  
Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 6 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna              

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 6    - Obręb 6   wybrano oferenta Nr 1.1 

EURODOM Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO, Tomasz Kozłowski, Wilczewo 32, 87- 404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 100,00 zł/ 1 godz.          

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  
Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 1.1 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna           

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 7    - Obręb 7   wybrano oferenta Nr 1.2 

EURODOM Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO, Tomasz Kozłowski, Wilczewo 32, 87- 404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 100,00 zł/ 1 godz.                  

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%; 

Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 1.2 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna            

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

  

Dla niniejszej części złożono także ofertę Nr 3 złożoną przez  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe„DOREX Młyn Dulsk” Renata D. Cieślik, Dulsk 38, 87- 404 Radomin 

Oferta prezentowała wyższą cenę wykonania zamówienia, a mianowicie 106,92 zł/ 1 godz. i uzyskała   ilość 

punktów – 93,53 pkt   w jedynym kryterium – cena = 100%. 

 

Część Nr 8  - Obręb 8   wybrano oferenta Nr 4 

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MŁYNEX”, Piotr Cieślik, Dulsk 38, 87- 404 Radomin 

 Oferta prezentowała najniższą cenę  wykonania zamówienia, a mianowicie 108,00 zł/ 1 godz.     

i  uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100  w kryterium oceny ofert: cena = 100%;  
Uzasadnienie wyboru oferty. 

Oferta  Nr 4 spełnia wymagania określone  w niniejszym postępowaniu zawarte w  SIWZ, jest  zgodna               

z ustawą  i nie podlega odrzuceniu. 

Informacja o ofertach odrzuconych: 

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) odrzucono ofertę wykonawcy nr 2: „DOZER” Firma 

Usługowo-Budowlana, Sławomir Majewski, Piórkowo 1a, 87-404 Radomin. Zamawiający dopuścił 

składanie ofert częściowych na 2 części zamówienia. Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca 

powinien złożyć oddzielnie oferty na każdą część zamówienia.  

 

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, może 

być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia faksem lub 

drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że zgodnie art. 27 ust.2 - po zwrotnym 



potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców- uczestników  przetargu (liczy się data  

otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia do uczestników drogą 

pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.  

 Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie  związania  ofertą.  

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.   
Wywieszono na tablicy dnia…………..…. 

Podpis…………………………….……… 

 

 

 

Zdjęto z tablicy dnia…………………..….. 

Wójt Gminy Radomin 

(-) inż. Piotr Wolski 

 


