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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n. 

„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2019” 

zawiadamiam, że złożonych zostało 6 ofert w terminie na składanie ofert.  

Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcami niniejszego zamówienia są: 

 

Część Nr 2 - Obręb 2 wybrano oferenta Nr 4: Zakład prac ziemnych Majewski Kazimierz, Piórkowo 1a, 

87-404 Radomin.  

Oferta uzyskała liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz prezentowała cenę za 

wykonanie zamówienia – 146,88 zł/ 1 godz.  

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 4 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte 

w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 3 - Obręb 3 wybrano oferenta Nr 6: Radosław Pilarski, Jakubkowo 2, 87- 404 Radomin  

Oferta uzyskała maksymalna liczbę punktów = 100 (cena - 80 pkt, warunki techniczne 20 pkt) oraz 

prezentowała cenę za wykonanie zamówienia – 151,20 zł/ 1 godz.  

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 6 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte 

w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 4 - Obręb 4 wybrano oferenta Nr 5: 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 5 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte 

w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 6 - Obręb 6 wybrano oferenta Nr 2: EURODOM Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO, 

Tomasz Kozłowski, Wilczewo 21A, 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 2 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte 

w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 7 - Obręb 7 wybrano oferenta Nr 3: EURODOM Usługi Hydrauliczne WOD-KAN i CO, 

Tomasz Kozłowski, Wilczewo 21A, 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 3 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte 

w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

 

Część Nr 8 - Obręb 8 wybrano oferenta Nr 1: 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 – 139,32 zł/ 1 godz.  

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta Nr 1 spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu zawarte 

w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z ustawą i nie podlega odrzuceniu. 

 

 

 

Wójt Gminy Radomin  

  (-) inż. Piotr Wolski 

              ……………………….……………………. 

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

/ Zamawiającego) 

 


