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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lelów, dnia 24 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 poz. 2764 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację

zadania pt: „Przebudowa drogi w Nakle — tzw. Kąty.

Zamawiający zawiadamia:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 77 42-700 Lubliniec cena brutto:

240 361,56 zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złoty i pięćdziesiąt sześć

groszy);

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy

Doświadczenie personelu kluczowego: 11 robót

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ i uzyskała najwyższą wartość punktową.

Ilość pkt. w kryterium Ilość pkt. w kryterium Łączna wartość

Ilość pkt. W

Nr . okres gwarancji na doświadczenie punktowa oferty

Nazwa i adres Wykonawcy kryterium cena
oferty wykonane roboty personelu kluczowego (%)

oferty (%)
budowlane (%) (%)

Hucz Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Sp. K.
1

ul. Częstochowska 14 42-283
5616 20,00 20,00 96,16

Boronów

Przedsiębiorstwo Handlowo-

2 Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 5684 20,00 20,00 96,84

ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Przedsiębiorstwo Usługowo-

3 Handlowe „DOMAX” Arkadiusz Mika 53,27 20,00 20,00 93,27

Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

4 Mostowych „Myszków” Sp. z o.o., 54,79 20,00 20,00 94,79

Ul. Myszkowska 59, 42-310 żarki

Przedsiębiorstwo Usługowo

Handlowe BUD-MET” Jarosław

Kałmuk, ul. Słowackiego 30
60,00 20,00 0,00 80,00

42-134 Truskolasy

2) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

I



4) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.

94 ust. 1 pkt 2. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej —

http://www.bipleIow.I/artykuly/29O6 Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
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