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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na

portalu  UZP,  w  dniu  15.04.2014r.  pod   Nr  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  129044-2014  oraz

zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Radomin na  stronie  www.radomin.pl-BIP-

Zamówienia Publiczne-Przetargi 2014, a także wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

Gminy Radomin.
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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.:  „Remont drogi gminnej nr 110348C Piórkowo-Ruże,

dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 908 mb – gmina Radomin”,  złożono  2 oferty w terminie na składanie

ofert. 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy ani nie odrzucono oferty. Ocenie podlegały 2

ważne oferty.

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano ofertę Nr  2 Wykonawcy – 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MAR-DAR” Marian Tompalski,

Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo

prezentującą cenę przetargową: 157 663,75 zł netto, 193 926,41 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty   Nr 2

Oferta Nr 2 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,  w ramach  jedynego kryterium oceny

ofert:  cena  = 100% .

 W niniejszym przetargu ocenie podlegała także oferta:

Oferta nr 1: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno

     cena oferty netto 179 753,91 zł, brutto 221 097,31 zł uzyskując  liczbę punktów   =  87,7.

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

Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z Wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, na podstawie

art.  94  ust.  2  pkt  3  lit.  a  w/w  ustawy  może  być  zawarta  przed  upływem  terminów  określonych  w  art.  94  ust.1.

Zamawiający poinformuje telefonicznie Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

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. 

Radomin, dnia13.05.2014r.             

          Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski    
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