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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ,
Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Informacja o wynikach postępowania.

Przetarg nieograniczony dla zadania:
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie zimowym 2010/2011r.- 
obręb 9”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) , zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę 
Radomin – z siedzibą i adresem: Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, postępowaniu o udzielenie 
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  /ogłoszenie  o  zamówieniu 
opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 3980-2011 z dnia 
11.01.2011r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radominie i na stronie BIP Urzędu Gminy 
w Radominie –www.bip.radomin.pl./, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  na zamówienie 
stanowiące Obręb 9, obejmujący teren sołectw: Wilczewo, Wilczewko, Kamionka.

1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu
nieograniczonym złożono łącznie 2 oferty. Obie oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez :

„EURODOM” 
 Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i C.O
 Tomasz Kozłowski,

                                     Wilczewo 32
                                    87-404 Radomin
Punktacja przyznana ofercie:
kryterium – cena = 100%; ilość punktów – 100

Wybrana oferta  uznana została za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert , 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia t.j. zawierała najniższą cenę spośród 
złożonych  ofert nie podlegających odrzuceniu

2. Druga oferta nr 2 złożona przez:
„DOZER”
Firma  Usługowo-Budowlana
Sławomir Majewski
Piórkowo  1A
87-404 Radomin

Punktacja przyznana ofercie Nr 2:
Kryterium- cena = 100 %;     ilość punktów  – 90,91 

Niniejsza oferta prezentowała wyższą cenę i uzyskała niższą ilość punktów od  wybranej 
oferty Nr 1. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie wykonania zamówienia, po upływie   co najmniej 10 dni 
od   daty zawiadomienia drogą pocztową, zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiający może 
zawrzeć umowę o wykonanie zamówienia w terminie krótszym,  w oparciu o art. 94 ust. 2 pkt 3 
lit.a)  wymienionej  na  wstępie,   ustawy.  Ze  swej  strony  proponuję  zawarcie  umowy   w  dniu 
09.02.2011r.



4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przetargu, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie 
z dnia  29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych  - Dział VI. Środki ochrony prawnej.

Dziękujemy  za  udział  w  niniejszym   przetargu  i  zapraszamy  do  udziału  w  następnych  
postępowaniach przetargowych.
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