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                                                                                                      Przytyk, dnia 18 lipca  2016r. 

Gmina Przytyk 

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

 

ZP. d.272.3.2016 

                  
Zawiadomienie o wyborze oferty 

 
Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 

 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w dniu 27.06.2016r. w 

„Biuletynie Zamówień Publicznych” Nr ogłoszenia 104489 -2016 na: 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów- etap I. 

 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 tj. 

 

Oferta oznaczona Nr 3       Kaczorowski Robert „ Budromex” 
                                                Kłudno 128, 26-432 Wieniawa 
                                                                                                                     
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała w zastosowanym 

kryterium oceny ofert: 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto 205 289,50 PLN 

( Słownie: dwieście pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100)                                    
- cena – 95,00 punktów, 

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady; 5 lat – 5,00 punktów 

- łączna punktacja- 100  punktów 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert  zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kryterium- 

cena ofert i punktację: 

 

 

Oferta oznaczona Nr 1          Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe 
                                                                         INTERBUD Sp. z o.o. 
                                                         ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom 
        
 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała w zastosowanym 

kryterium oceny ofert: 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto 210 997,89 PLN 

( Słownie: dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 89/100)                                   
- cena –  92,42 punktów, 

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady; 5 lata – 5,00 punktów 

- łączna punktacja-  97,42  punktów 
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Oferta oznaczona Nr 2                 „Zyko- Dróg”  Sp. z o.o. 
                                                     ul. Żelazna 3, 26-600 Radom 
       
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała w zastosowanym 

kryterium oceny ofert: 

- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto 222 098,39 PLN 

( Słownie: dwieście  dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 39/100)                                   
- cena –  87,81 punktów, 

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady; 5 lat – 5,00 punktów 

- łączna punktacja-  92,81 punktów 

 

Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent, zawrą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 

                                                                                          KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                                      Wójt Gminy Przytyk 
                                                                                                      Dariusz Wołczyński 
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