
Przyłęk, 30.05.2014 r. 
GBO.271.10.2014 
 
 
 

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 2013r. poz.907 z 
późn. zmianami) zawiadamia , że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego  na: 
Przebudowa drogi gminnej Przyłęk – Przyłęk A 
została wybrana oferta firmy 
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
ul. Doktora Perzyny 84A 
26-700 Zwoleń 
cena oferty: 

- 184,036,25 zł (brutto) 

W oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert cena 100%, oferta nr 2 była najkorzystniejsza 
cenowo. 

Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty oraz punktacja: 

 
Nr oferty 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

 
punktacja 

 
1 
 

„AS” Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 8 
26-600 Radom 
 

 
-- 

 
2 
 
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
ul. Doktora Perzyny 84A 
26-700 Zwoleń 
 

 
100,00 

 
3 
 
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. 
ul. Krańcowa 7 
21-100 Lubartów 
 

 
86,80 

 
4 
 

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji 
Góry 85A 
24-173 Markuszów 
 

 
85,62 

 

Wykluczeni wykonawcy 

 Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy. 

 

Oferty odrzucone 

Oferta  złożona przez  „AS” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom  
Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca w złożonej ofercie nie podał wymaganej ceny netto, VAT, oraz ceny brutto zgodnie z 
wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2013 r. poz.907 z poźn. zmianami) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 
odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 

 

Termin zawarcia umowy 

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 05.06.2014r. 
– art.94 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 

 

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 2013r.,  poz.907 z 
późn. zmianami) dział VI „Środki ochrony prawnej” 

 

 


