
RIG 341-6/6/10
                

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:    postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   

nieograniczonego, dla zadania  :    

”Rozbudowa świetlicy wiejskiej i budynku remizy  OSP w Radominie”

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. 

U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Radomin - z 

siedzibą  i  adresem Urząd  Gminy Radomin,  Radomin  1a,  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Wykonawcę  przedmiotu  zamówienia  została 

wybrana firma:

ANDREM S.C.

Ul. Piaski 39

87-500 Rypin

Cena przetargowa: - 526     929,37  zł brutto  

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację przedmiotu zamówienia złożone 

zostały  3  oferty.  W  wyniku  badania  ofert  Zamawiający  stwierdził  konieczność  wezwania  do 

uzupełnień.   Wezwani Wykonawcy uzupełnili   dokumenty w dniu 4 sierpnia 2010 r.-  zachowując 

wyznaczony przez Zamawiającego termin (06.08.2010 r.). Oferty nie podlegają odrzuceniu. 

Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli oferty  przedstawia 

poniższa tabela.

Nr 
ofert
y

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Liczba punktów 

w kryterium

Cena-100 pkt.

1

ANDREM S.C.

Ul Piaski 39

87-500 Rypin

431 909,32 zł  netto

526 929,37 zł  brutto

100

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„CONSTANS” Konstanty Jagielski

Ul. Podmurna 6

87-400 Golub-Dobrzyń

465 582,40  netto

568 010,53 brutto

92,77

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-
Produkcyjne „MURABET”

Ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń
598 000,00 netto

729 560,00 brutto

72,23



Oferta  Nr 1  została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w 
ofertach niepodlegających odrzuceniu. W związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów 
w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanego kryterium. 
Oferta Nr 1 otrzymała 100 pkt. na podstawie określonego w siwz kryterium tzn. cena =100 % . 

Zatwierdził

Wójt Gminy
/-/ Mieczysław Kończalski

Radomin, dnia 6 sierpnia 2010 r.


