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Gmina Radomin 
Radomin 1a, 87-404 Radomin 
 
RIG.271.11.10.2014 
                    

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  
na portalu UZP, w dniu 28.05.2014r. pod  Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 180520-2014 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 siedzibie 
Zamawiającego.            

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.:,„Budowę boisk sportowych do piłki nożnej 
w miejscowościach Dulsk i Płonne” złożono 6 ofert w terminie na składanie ofert.  
 W niniejszym postępowaniu nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono ofert. 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
„Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w miejscowości Dulsk” 

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 6 Wykonawcy:  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo -Produkcyjne 

„MURABET” 
ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń 

Cena wybranej oferty brutto 275 018,63 zł, netto 223 592,38 zł  
     Przyznana punktacja: 100 pkt 

 
UZASADNIENIE 

Zamawiający, w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 
zm.), wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia”. Zgodnie z powyższym oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo –
Produkcyjne „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń uzyskała  najwyższą liczbę punktów 
spośród złożonych ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Cena oferty jest najniższa spośród złożonych. 
 

Ponadto w prowadzonym postępowaniu dla I części zamówienia oferty złożyli: 
Wykonawca nr 1 : MARDO-SPORT Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo 
Cena oferty brutto 339 205,00 zł, netto 275 776,42 zł 
Przyznana punktacja: 81,08 pkt 
Wykonawca nr 2: EUROCOURT Sp. z o.o., ul. Wolności 8 m. 7, 26-600 Radom 
Cena oferty brutto 454 845,39 zł, netto 369 793,00 zł 
Przyznana punktacja: 60,46 pkt 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
„Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Płonne” 

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 Wykonawcy:  

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ŻWIR-BUD” 
Urszula Juszczak 

Elgiszewo, 87-408 Ciechocin 
Cena wybranej oferty 136 504,70 zł, netto 110 979,43zł  

     Przyznana punktacja: 100 pkt 
 

 



 

UZASADNIENIE 

Zamawiający, w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 
zm.), wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia”. Zgodnie z powyższym oferta firmy Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ŻWIR-
BUD”, Urszula Juszczak, Elgiszewo, 87-408 Ciechocin uzyskała  najwyższą liczbę punktów spośród złożonych 
ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Cena oferty jest najniższa spośród złożonych. 

 

Ponadto w prowadzonym postępowaniu dla II części zamówienia oferty złożyli: 

Wykonawca nr 3 : G&SYN BOISKA Jerzy Gawlik, ul. Mała 10, 87-100 Toruń 
Cena oferty brutto 199 701,19 zł, netto 162 358,69 zł 
Przyznana punktacja: 68,35 pkt 
Wykonawca nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo–Produkcyjne „MURABET”,  ul. Sokołowska 38, 87-400 
Golub-Dobrzyń 
Cena oferty brutto  149 874,61 zł, netto 121 849,28 zł  
Przyznana punktacja: 91,08 pkt 

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych: 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono wykonawców ani nie odrzucono ofert. 

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, na podstawie art. 
94 ust. 2 pkt 3 lit. a) może zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1.  
 
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, dnia 30.06.2014r.                  
          

Wójt Gminy Radomin  
 
      inż. Piotr Wolski 


