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                                                                                                Przytyk, dnia 14 marca 2016 r. 

 

ZP. d.272.4.2016 

 

 

                                                   

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 zapytania ofertowego  ZP.272.1.2016 na: 

„ Sukcesywną dostawę żwiru o grubości od 2 mm do 30mm w ilości 511  ton, kruszywa  
o grubości  0/31,5 mm w ilości 1178 ton, oraz żużla w ilości 1628 tom  na remont dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk”. 
 
Część I zamówienia: 
 
1. Sukcesywna dostawa żwiru o grubości od 2 mm do 30 mm w ilości 511 ton na remont 
dróg gminnych i wewnętrznych tj: Goszczewice - 80 ton, Ostrołęka - 30 ton, Posada – 56 
ton, Stefanów – 84 tony, Studzienice – 18 ton, Żerdź – 81 ton 
 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 tj. 

 

 

Oferta oznaczona Nr 1                 
TRANS-MAT Mateusz Wójcik 

                                                       ul. Polna 8/46, 26-800 Białobrzegi 

 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  10 999,28 PLN 
(Słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia 
osiem groszy) 
 - cena  95% - 95 punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 5 pkt. 
- łączna punktacja- 100 punktów 
 
 
 
Oferta oznaczona Nr 2                      
       POL – KOP Jarosław Skwarek 

                                                  ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-650 Przytyk 

 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym , uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  12 570,60 PLN 
(Słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) 
 - cena  95% - 83,60 punktów 
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- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 5 pkt. 
- łączna punktacja- 88,60 punktów 
 
 
Oferta oznaczona Nr 3                     

          Transport Samochodowy Karol Wójcik 

                                                         ul. Klwatecka 21 m. 1, 26-600 Radom 

 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym , uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  14 389,76 PLN 
(Słownie: czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt  dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć 
groszy) 
 - cena  95% - 73,15 punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 2,5 pkt. 
- łączna punktacja- 75,65 punktów 
 

 
Część II zamówienia: 
 
2.  Sukcesywna dostawa kruszywa  o grubości  0/31,5 mm w ilości 1178 ton na remont 
dróg gminnych i wewnętrznych tj: Domaniów - 138 ton, Glinice – 84 tony, Krzyszkowice 
- 275 ton,  Młódnice – 190 ton, Oblas – 75 ton, Studzienice – 170 ton, Suków – 196 ton, 
Wólka Domaniowska – 50 ton. 
 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 tj. 

 

 

TRANS-MAT Mateusz Wójcik 

ul. Polna 8/46, 26-800 Białobrzegi 

 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  37 672,44 PLN 
(Słownie: trzydzieści siedem złotych sześćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści cztery 
grosze) 
 - cena  95% - 95 punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 5 pkt. 
- łączna punktacja- 100 punktów 

 

Oferta oznaczona Nr 2                          
Transport Samochodowy Karol Wójcik 

ul. Klwatecka 21 m. 1, 26-600 Radom 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym , uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  41 524,50 PLN 
(Słownie: czterdzieści jeden złotych pięćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt groszy) 
 - cena  95% - 86,45 punktów 
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- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 2,5 pkt. 
- łączna punktacja- 88,25 punktów 
 

Oferta oznaczona Nr 3                 
POL – KOP Jarosław Skwarek 

ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-650 Przytyk 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym , uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  50 712,90 PLN 
(Słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) 
 - cena  95% - 71,25punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 5 pkt. 
- łączna punktacja- 76,25 punktów 

 
 
 

Część III zamówienia: 
 
3. Sukcesywna dostawa żużla w ilości 1628 ton  na remont dróg gminnych i 
wewnętrznych tj: Domaniów – 84 tony, Goszczewice – 140 ton, Jabłonna – 90 ton, 
Maksymilianów – 203 tony, Oblas – 28 ton, Ostrołęka – 240 ton, Posada – 128 ton, 
Potkanna – 160 ton, Stefanów – 125 ton, Sukowska Wola - 53 tony, Wola 
Wrzeszczowska  - 270 ton, Wygnanów 107 ton. 
 
Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 tj. 

 
 

TRANS-MAT Mateusz Wójcik 

ul. Polna 8/46, 26-800 Białobrzegi 

 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  32 439,53 PLN 
(Słownie :trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy 
grosze) 
 - cena  95% - 95 punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 5 pkt. 
- łączna punktacja- 100 punktów 

 

Oferta oznaczona Nr 2                          
Transport Samochodowy Karol Wójcik 

ul. Klwatecka 21 m. 1, 26-600 Radom 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym , uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  39 006,88 PLN 
(Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) 
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 - cena  95% - 79,80punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 2,5 pkt. 
- łączna punktacja- 82,30 punktów 
 

Oferta oznaczona Nr 3                 
POL – KOP Jarosław Skwarek 

ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-650 Przytyk 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym , uzyskała w 
zastosowanym kryterium oceny ofert: 
cena ofertowa ryczałtowa w wysokości brutto  40 048,80 PLN 
(Słownie: czterdzieści tysięcy czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) 
 - cena  95% - 76,95 punktów 
- czas podjęcia usługi po uprzednim jej zleceniu przez Zamawiającego  –  5 % - 5 pkt. 
- łączna punktacja- 81,95 punktów 

 

Zamawiający  informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

   
                                                                                          KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                                            

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa 

                                                                                     


