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RIG.271.11.3.2013 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

    

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  

Publicznych  na portalu UZP, w dniu 28.06.2013r. pod  Nr 250866-2013 oraz zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 28.06.2013r. na stronie www.radomin.pl BIP 

 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  z dnia z dnia  29 stycznia 2004r.- Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), na wykonanie zamówienia 

publicznego  p.n. „Modernizacja drogi gminnej o długości 200 mb w miejscowości Dulsk gmina 

Radomin” złożono  2 oferty w terminie na składanie ofert.  

 W  trakcie badania,  sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu  i SIWZ, 

nie zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów i udzielenia wyjaśnień do dokumentów i oświadczeń w  

złożonych ofertach.  

W niniejszym postępowaniu ocenie podlegały 2 ważne oferty.  

 Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano  

- ofertę Nr  1 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. 

ul. 1 Maja 61, 

87-200 Wąbrzeźno 

 

Wybrana oferta  Nr 1 prezentuje cenę przetargową: brutto – 78 953,70 zł, netto   -  64 190,00 zł 

                    

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 1: 

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,  w ramach  jedynego 

kryterium oceny ofert:  cena  = 100% . 

 Oferta wybrana prezentuje cenę najniższą i niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie 

zamówienia.  

 W wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami przetargu i SIWZ,  

nie zaszła konieczność wezwania oferenta  do uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty ani złożenia 

wyjaśnień co do treści ofert.  

W niniejszym przetargu ocenie podlegała także oferta Nr 2 ważna oferta,  złożona przez: 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne 

„MURABET” 

ul. Sokołowska 38 

87-400 Golub-Dobrzyń 

 

            Cena oferty:  brutto    96 143,98 zł;      netto   -  78 165,84 zł 

uzyskując  liczbę punktów   =  82,12 pkt 

http://www.radomin.pl/


   

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta  

umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, 

może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia 

faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że zgodnie art. 27 ust.2 

- po zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców- uczestników  przetargu 

(liczy się data  otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia do 

uczestników drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.  

 Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie  związania  ofertą. Wykonawca, 

którego oferta została  wybrana dla wykonania zamówienia, zobowiązany jest do  wniesienia  

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy,  w wysokości  5 %  ceny podanej w ofercie (cena brutto).

   

 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.   

    

 

 

        Wójt Gminy Radomin 

         (-) inż. Piotr Wolski 
 

 


