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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
 Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na 
portalu UZP, w dniu 04.12.2015r. i otrzymało Nr 330340 – 2015 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Radomin na stronie www.radomin.pl - BIP – Zamówienia Publiczne - Przetargi 2015, 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. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie 
Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2016”, złożono 11 ofert w terminie na składanie ofert. Po 
dokonaniu oceny zawiadamiam, że wykonawcami niniejszego zamówienia są: 

 Część Nr 1 - Obręb 1 wybrano oferenta Nr 1: Firma Handlowo- Usługowa „ROLWIT”, Grzegorz 
Witkowski, Szczutowo 23, 87- 404 Radomin  
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę 
za wykonanie zamówienia – 127,44 zł/ 1 godz.  
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 1 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 2: „DOZER” Firma Usługowo-Budowlana, Sławomir 
Majewski, Piórkowo 1a, 87-404 Radomin.  
Oferta uzyskała liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę za wykonanie 
zamówienia – 118,80 zł/ 1 godz.  
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 2 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 3: Przemysław Pilarski, Jakubkowo 2, 87- 404 Radomin  
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 96,21 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 16,21 pkt) oraz prezentowała 
cenę za wykonanie zamówienia – 79,92 zł/ 1 godz.  
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 3 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, 
jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 
Dla części Nr 3  złożono także następujące oferty:  
- oferta Nr 4 Wiesław Wiwatowski, Jakubkowo 1, 87- 404 Radomin. Oferta uzyskała liczbę punktów  = 83,05 (cena 
– 65,77 pkt, warunki techniczne 17,28 pkt) oraz prezentowała cenę za wykonanie zamówienia  – 97,20 zł/ 1 godz.  
- oferta Nr 5 Piotr Paweł Wiwatowski, Jakubkowo 1, 87- 404 Radomin. Oferta uzyskała liczbę punktów  = 73,82 
(cena – 53,82 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę za wykonanie zamówienia  – 118,80 zł/ 1 godz.  

Część Nr 4 - Obręb 4 wybrano oferenta Nr 6: Sławomir Maciejewski, Jakubkowo 3, 87-404 Radomin 
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę 
za wykonanie zamówienia – 140,40 zł/ 1 godz.  
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 5 - Obręb 5 wybrano oferenta Nr 7: Przemysław Pilarski, Jakubkowo 2, 87- 404 Radomin 
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 99 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 19 pkt) oraz prezentowała cenę za 
wykonanie zamówienia – 118,80 zł/ 1 godz.  
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 5 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, 
jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 
Dla niniejszej części złożono także następującą ofertę:  
- oferta Nr 8 Wiesław Wiwatowski, Jakubkowo 1, 87- 404 Radomin. Oferta uzyskała liczbę punktów = 86,16 (cena 
– 68,08 pkt, warunki techniczne 18,08 pkt) oraz prezentowała cenę za wykonanie zamówienia – 129,60 zł/ 1 godz.  



Część Nr 6 -  Obręb 6 wybrano oferenta Nr 9: EURODOM Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO, 
Tomasz Kozłowski, Wilczewo 32, 87- 404 Radomin 
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę 
za wykonanie zamówienia – 120,00 zł/ 1 godz.  
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 7 - Obręb 7 wybrano oferenta Nr 10: EURODOM Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO, 
Tomasz Kozłowski, Wilczewo 32, 87- 404 Radomin 
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę 
za wykonanie zamówienia – 100,00 zł/ 1 godz.  
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 10 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, 
jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

Część Nr 8 - Obręb 8 wybrano oferenta Nr 11: Firma Handlowo-Usługowa „MŁYNEX”  Piotr Cieślik, 
Dulsk 38, 87- 404 Radomin 
Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę 
za wykonanie zamówienia – 96,12 zł/ 1 godz.  
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 11 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte w SIWZ, 
jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 
 

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 23.12.2015r.                  
          
 

Wójt Gminy Radomin  
   (-)   inż. Piotr Wolski 


