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   Oferenci

w/g rozdzielnika

Nasz znak:GK-I.271.1.2011

Sprawa: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w post powaniu przetargowym
zadania pn „Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych poprzez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo- I etap, w
miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin

aga ski, Czerna, Klików”

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy  Prawo zamówie  publicznych niniejszym

zawiadamiam wykonawców, którzy z yli oferty do w/w post powania przetargowego o

wyborze najkorzystniejszej   oferty:

Wybrana zosta a oferta  nr 3 z ona przez  firm  pn. Sudeckie Przedsi biorstwo Robót
Drogowych Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci . 58-514  Jelenia Góra
 ul. Kaczawska 19 i ta firma zosta a wybrana do realizacji tego zadania.

Uzasadnienie wyboru:

  Firma Sudeckie Przedsi biorstwo Robót Drogowych Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci . 58-514  Jelenia Góra ul. Kaczawska 19 a ofert
najkorzystniejsz , spe niaj  wszystkie wymogi SIWZ.

Wykonawca z  wa  ofert  za cen  1 409 257,13 z  uzyskuj c 500 pkt. wg. oceny i
porównania z onych ofert. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy bra  pod uwag  zgodnie z
og oszeniem i SIWZ jedno kryterium – cena wykonania zamówienia.

Do w/w post powania wa ne oferty z y równie :

Przedsi biorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o.o. ul. Szosa Pozna ska 17,66-620 Krosno
Odrza skie uzyskuj c 368 pkt. ,cena brutto oferty 1 914 627,84 z  Oferta spe nia warunki
udzia u w post powaniu okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsi biorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Kra cowa 7
21-100 Lubartów-uzyskuj c 422,5 pkt. cena brutto oferty 1 667 553,94 z  Oferta spe nia
warunki udzia u w post powaniu okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Konsorcjum Firm: Szosa Polska Spó ka z o.o.-Lider  ul.Pokrzywno 3A, 61-315 Pozna
Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o.- ul.Pokrzywno 3A, 61-315 Pozna
Partner –uzyskuj c 376 pkt. cena brutto oferty 1 875 238,32 z . Oferta spe nia warunki udzia u
w post powaniu okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsi biorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski 67-100 Nowa Sól
ul. Norwida 1A – uzyskuj c 363,5 pkt. cena brutto oferty 1 938 588,85 z . Oferta spe nia
warunki udzia u w post powaniu okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zak ad Ogólnobudowlany „HYDROBIEL” Stefan Bielawski 68-200 ary ul. Zwyci zców 5 –
uzyskuj c 368,5 pkt. cena brutto oferty 1 911 803,39 z . Oferta spe nia warunki udzia u w
post powaniu okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsi biorstwo Robót Drogowych Spó ka z o.o. Ja owiec 56 59-800 Luba   – uzyskuj c 454
pkt. cena brutto oferty 1 552 089,65 z . Oferta spe nia warunki udzia u w post powaniu
okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedsi biorstwo Wielobran owe  GEOBUD Artur Mróz 59-900 Zgorzelec  ul.
Poluszy skiego  1A – uzyskuj c 318,5 pkt. cena brutto oferty 2 212 398,54 z . Oferta spe nia
warunki udzia u w post powaniu okre lone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W post powaniu przetargowym przy ocenie przez Komisj  Przetargow  stwierdzono, e

adna ze z onych ofert nie podlega odrzuceniu.

III. rodki ochrony prawnej przys uguj ce oferentom bior cym udzia  w post powaniu

przetargowym zosta y okre lone w pkt. 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV. Umowa z wybranym wykonawc  w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta

zgodnie z art. 94 ust.1 w terminie nie krótszym ni  5 dni od dnia przes ania niniejszego

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                         Burmistrz I owej

                                                                                            Adam Gliniak
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Otrzymuj :

1. Firma Sudeckie Przedsi biorstwo Robót Drogowych Spó ka z ograniczon

odpowiedzialno ci . 58-514  Jelenia Góra ul. Kaczawska 19

2. Przedsi biorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o.o. ul. Szosa Pozna ska 17,

66-620 Krosno Odrza skie

3. Przedsi biorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Kra cowa 7

21-100 Lubartów

4. Konsorcjum Firm: Szosa Polska Spó ka z o.o.-Lider  ul.Pokrzywno 3A, 61-315 Pozna

Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o.- ul.Pokrzywno 3A, 61-315

Pozna  -Partner

5. Przedsi biorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski 67-100 Nowa Sól

ul. Norwida 1A

6. Zak ad Ogólnobudowlany „HYDROBIEL” Stefan Bielawski 68-200 ary ul.

Zwyci zców 5

7. Przedsi biorstwo Robót Drogowych Spó ka z o.o. Ja owiec 56 59-800 Luba

8. Przedsi biorstwo Wielobran owe  GEOBUD Artur Mróz 59-900 Zgorzelec

 ul. Poluszy skiego  1A
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