
Ogrodzieniec 10.10.2019 r.

Zamawiaj4cy na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri
publicznych (j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm. ) informuje, 2e w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Przebudowa i
zmiana nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu grunt6w rolnych,,Huby" w Mokrusie

- ul. Akacjowa", za najkorrystniejsz4 ofertg uznano olertg nr 5 zlo2on4 przez.

Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo - Mostowych ,,MYSZK6W" sp. z o.o.,
ul. Myszkowska 59, 42-310 Zarki.

gdy2 Wykonawca spelnia warunki udziafu w postgpowaniu, a jego oferta odpowiada
przedmiotowi zam6wienia i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryteri6w oceny ofert przyjgtych
w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (siwz): cena ofertowa (60%) - 60 pkt, okes
udzielonej gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy - 40 pkt, l4cznie - 100 pkt.

W przedmiotowym postgpowaniu wplyngly oferty, kt6re otrzymaly punktacjg:

Nr
oferty

Nazwa (firmy) albo imiQ i
nazwisko wykonawcy,

siedziba albo adres
zamieszkania

i adres urykonawcy

Punktacja w
kryterium cena

ofertowa
6O0/"

Okres udzielonej
gwarancj i i
rgkojmi na

przedmiot umowy
ipunktacja

L4czna punktac-ja

I P.U.H.DOMAX
Arkadiusz Mika,
ul. Grabiriska 8,

42-283 Boron6w

Po otwarciu koperfy ozraczonej jako Oferta na,,Przebudowa i amiana
nawierzchni drogi dojazdowej do kompleksu grunt6w rolnych ,,Huby" w
Mokrusie - ul. Akacjowa" stwierdzono, 2e znajduje sig w niej formularz
oferty wraz z zal4czonymi dokumentami dot. ,,Przebudowy &ogi gminnej -
ul. Cmentama w Ogrodziencu", zatem nie odczltano jej tresci.
W konsekwencj i uznano, 2e nie zlozono tej oferty w przedmiotowym
postgpowaniu.

) 377 .641.19 zl

55,11 pkt

60 miesigcy

.10 pkt 95.1I pkt
COLAS Polska sp. z o.o.,
Ul. Nowa 49. 62-070
Palgdzie.

413.494,35 zl

s0.32 pk!

60 miesigcy

40 okt 9O32 pkt
I HUCZ sp6lka z ograniczon4

odpowiedzialnodci4 sp.k.,
Ul. CzQstochowska 14,
42-283 Boronow.

462.755,22 zl

.U.97 pkt

60 miesiEcy

40 okt 84.97 pkr

5 Przedsigbiorstwo Rob6t
Drogowo Mostowych
,,MYSZKOW" sp. z o.o.,
ul. Myszkowska 59,
42-3'10 Zarki.

346.834,69 zl

60.00 okt

60 miesigcy

40 okt 100.00 pkt

6 Konsorcjum firm:
Lider: Zaklad Projektowania
i Wykonawstwa Rob6t
Drogowych mgr inz.

480.963,21 zl

{3.27 pkt

60 miesigcy

40 nkt 83.27 pkt
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STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO / TABLICA OGI-OSZEN

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Cena ofertowa
brutto w PLN

Boltech sp. z o.o.,
ul. Kolejowa 37,
32-332 Bukowno.



Wladyslaw Janik,
32-300 Olkusz,
ul. Legion6w Polskich
36t82,
Partner: PPHU ,,LINK",
Zaktad Projekowania i
Wykonawstwa Rob6t
Drogowych, dr inZ.
Kzysztof lanik,
32-300 Olkusz,
Al. 1000-lecia lD.

,7 F.H,P-II- ZAMET
Andrzej Barczyk.
K4piele Wielkie 138,
i2-340 Wolbrom.

389.41I ,73 zl

53.44 okt

60 miesigcy

40 pkt 93.44 pkl
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