
 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu ( ZP 400) zostało zamieszczone i opublikowane  
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na portalu  UZP, w dniu 15.05.2009r. 

pod Nr 152102-2009 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin 
w dniu 12.05.2009r.  – www.bip.radomin.pl – Menu przedmiotowe

 ⇨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 – Prawo zamówień publicznych,  na wykonanie zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej,  z  przyłączami  i przepompownią
ścieków 

PS-5  w miejscowości  Dulsk,  gmina Radomin”.

złożono 8 ofert  w dniu 05.06.2009r. do godz. 13:00.                            
Po  sprawdzeniu  zgodności  ze  SIWZ i  warunkami  przetargu  pozostało  8  ważnych ofert

podlegających  ocenie. Wobec spełnienia warunków przetargu,   wybrano ofertę Nr 2 firmy

 Przedsiębiorstwo  Budowlane 
Paweł Chmielewski 
ul. Słoneczna 10
87-500 Rypin  

 
jako  spełniającą wymagania i  prezentującą najniższą cenę wykonania zamówienia,
z ceną przetargową:   1.005.768,09 zł   -     brutto  
                                       824.400,07  zł     -     netto
Oferta Nr 2 była najkorzystniejszą i  uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt, w ramach
kryterium:  cena  = 100% .

W niniejszym przetargu złożono także następujące  ważne oferty:

1) Oferta Nr 1 złożona  przez firmę:  Zakład  Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny
                                                           „KEMPEX”

ul. Wigury 4
87-330 Jabłonowo Pomorskie

z ceną przetargową:    1.564.132,21   zł  – brutto
                                    1.282.075,58  zł   - netto

uzyskując -  maksymalną liczbę   64,30 pkt

2) Oferta Nr 3 złożona  przez firmę: Przedsiębiorstwo- Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe
„MEL-KAN” Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 26
86-300 Grudziądz 

z ceną przetargową:    1.293.200,00  zł  – brutto
                                    1.060.000,00  zł   - netto

uzyskując -  maksymalną liczbę   77,77 pkt



3) Oferta Nr 4 złożona  przez firmę: ROLLSTICK Toruń Spółka z o.o.
ul. Wschodnia 34
87-100 Toruń

z ceną przetargową:    1.262.895,48  zł  – brutto
                                    1.035.160,23  zł   - netto

uzyskując -  maksymalną liczbę   79,64 pkt

4) Oferta Nr 5 złożona  przez firmę: Zakład Usługowy „WOD- BUD”
 Zdzisław Kliński

Nasiegniewo k/Włocławka
87-811 Fabianki 

z ceną przetargową:    1.317.600,00   zł  – brutto
                                    1.080.000,00  zł   - netto

uzyskując -  maksymalną liczbę   76,33 pkt

5) Oferta Nr 6 złożona  przez firmę: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych
Krzysztof Czajkowski 
ul. Promykowa 4
87-300 Brodnica

z ceną przetargową:    1.329.370,56   zł  – brutto
                                    1.089.648,00  zł   - netto

uzyskując -  maksymalną liczbę   75,66 pkt

6) Oferta Nr 7 złożona  przez firmę: PEKUM Sp. z o.o.
           ul. Batorego 44

87-100 Toruń 
z ceną przetargową:    1.465.321,98  zł  – brutto

                                    1.201.083,59  zł   - netto
uzyskując -  maksymalną liczbę   68,64 pkt

7) Oferta Nr 8 złożona  przez firmę: „IZOSAN” Zakład Ogólnobudowlany
ul. Moczadła 1b
87-300 Brodnica  

z ceną przetargową:    1.249.683,65    zł  – brutto
                                    1.024.330,86   zł   - netto

uzyskując -  maksymalną liczbę   80,48 pkt

Wójt Gminy Radomin

mgr Mieczysław Kończalski 

 

Radomin, dnia  19.06.2009r.  




