
Przyłęk, 04.08.2016 r. 

GBO.271.09.2016 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których ofert 

zostały odrzucone / wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 

 

Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164) 

zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  na: 

Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – Zamość Stary . 

została wybrana oferta firmy 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. 

ul. Doktora Perzyny 84A 

26-700 Zwoleń 

cena oferty: 

- 222.584,80 zł (brutto) 

Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty: 

- 72 miesiące 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert: cena 90%, okres gwarancji na wykonane roboty 

10% -  oferta nr 1 była najkorzystniejsza . 

 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 

 

Nr 

oferty 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Punktacja 

(kryterium: 

cena oferty) 

 

Punktacja 

(kryterium: okres 

gwarancji na 

wykonane 

roboty) 

 

Punktacja 

 

Razem: 

 

1 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. 

ul. Doktora Perzyny 84A 

26-700 Zwoleń 

 

 

90,00 

 

8,50 

 

98,50 

 

2 

 

 

 

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji 

Góry 85A 

24-173 Markuszów 

 

 

83,70 

 

10,00 

 

93,70 

 

 

 

Wykluczeni wykonawcy 

 Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy. 



Oferty odrzucone 

 Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty. 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tj. nie wcześniej niż w dniu 16.08.2016r.) 

jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą  w siedzibie Urzędu Gminy w 

Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

 – art.94 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164) 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,  poz.2164) 

dział VI „Środki ochrony prawnej” 


