Rogowo, dnia 19.10.2015 r.
Nr postępowania: Og.271.1.16.2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację następującego zadania:
„Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 260310-2015 z dnia 02.10.2015 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena ofertowa (czyli cena brutto) za realizację danego zadania – waga kryterium:
90%.
2) Okres gwarancji – waga kryterium: 10 %.
Wynik oceny ofert potraktowany został jako wartość punktowa.
2. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Wykonawca wybranej oferty spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena oferty:
1) Cena ofertowa (czyli cena brutto) za realizację zadania: 767.940,76 zł brutto – oferta
otrzymała 90,00 pkt
2) Okres gwarancji: 36 miesięcy – oferta otrzymała 10,00 pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - uzyskała największą liczbę punktów tj.
100,00 pkt.
3. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
3.1.
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600
Lipno.
Wykonawca przedmiotowej oferty spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Ocena oferty:
1) Cena ofertowa (czyli cena brutto) za realizację zadania: 767.940,76 zł brutto – oferta otrzymała 90,00 pkt
2) Okres gwarancji: 36 miesięcy – oferta otrzymała 10,00 pkt.
Łączna punktacja: 100,00 pkt.
Przedmiotowa oferta uznana została za ofertę najkorzystniejszą - uzyskała największą
liczbę punktów tj. 100,00 pkt.
4. Ofert odrzuconych nie było.
5. Wykluczonych z postępowania nie było.
6. W związku z tym, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, umowa w sprawie zamówienia może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
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wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo przed upływem 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Z-ca Wójta Gminy Rogowo
(-)
mgr Bogumiła Zarębska

Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej BIP Gminy Rogowo
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
a/a AC
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