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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTN I EJSZEJ OFERW

dot.: postępowania o udzie|enie zamówienia pub|icznego' Numer sprawy: RGK 273'.5,f0]-7' Nazwa
zadania: Dostawa i transport 1. tony kruszywa natura|nego / mieszanka piasku , żwiru i pospótki o
uziarnieniu 0,1-30 mm/ do remontu dróg na terenie gminy Zawidz

1' Dzia|ajqc na.podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1.) Prawa zamówień pub|icznych zamawiajqcy informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do reaIizacji zamówienia najkorzystniejszq ofertę ztozonq
przez wykonaWcę:

Żwln-pot- Ha|ina Kaniecka Wi|czogóra 2,o9.2oo Sierpc

uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza wybrana zostata zgodnie zart,9I ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. oferta otrzymała najwyższq
Iiczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymiw Specyfikacji istotnych warunkóŃ
zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu ztożono następujqce oferty :
Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: P'H.U USŁUGI BRUKARSK|E Dariusz Korcz
Adres wykonawcy: Borkowo KościeIne,u|. Warszawska 5,09.200 Sierpc
Cena oferty brutto: 2l,77 ztltonę
Liczba pkt. w kryterium cena: nie oceniano

Lp.: 2.
Nazwa wykonawcy: MAR-POL Marcin Różanowski
Adres wykonawcy: Rokicie f9 ,09-4L4 Brudzeń Duży
Cena oferty brutto: 18,33 zt/tonę
Liczba pkt. w kryterium cena: kruszywo nie spełnia wymogów zamawiajqcego -ofertę odrzucono
Lp.:  3.
Nazwa wykonawcy: ZWIR -POL Halina Kaniecka
Adres wykonawcy: Wi|czogóra 2,09.200 Sierpc
Cena oferty brutto: 25,2t z{tonę
Liczba pkt. w kryterium cena: cena . 100 pkt .kruszywo spełnia wymogi zamawiajqcego..
Lp.:  4.



I Nazwa wykonawcy: AWBUD Andrzej Sadecki
Adres wykonawcy: Mała Wieś 22 , o9-L40 Raciqż
Cena oferty brutto: 20,9L zt/ tonę
Liczba pkt' w kryterium cena: kruszywo nie spełnia wymogów zamawiajqcego - ofertę odrzucono
Lp.: 5.
Nazwa wykonawcy: Trans -bet sp.Jawna Stawomir Górecki
Adres wykonawcy: Mańkowo w8 ,o9-226 Zawidz Koście|ny
Cena oferty brutto: 39,36 z|/ tonę
Liczba pkt. w kryterium cena: nie oceniano

[o] 2. Działajqc na podstawie art. 92 ust. 1' pkt. 2) Prawa zamówień pub|icznych zamawiajqcy
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostaIiwykIuczeni żadniwykonawcy.
[] 2' Działajqc na podstawie art ' 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień pub|icznych zamawiajqcy
informuje o wyk|uczeniu z udziału W postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

. W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujqcych wykonawców

l] 3. Dziatajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3) Prawa zamówień publicznych zamawiajqcy
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

[o] 3. Działajqc na podstawie art,92 ust. 1 pkt.3) Prawa zamówień pub|icznych zpmawiajqcy
informuje o odrzuceniu z udziału W postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujqce oferty

Lp.: t
Nazwa wykonawcy: P.H'U USŁUGI BRUKARsKlE Dariusz Korcz
Adres wykonawcy: Borkowo Koście|ne u|. Waqrszawska 5 , 09-200 Sierpc
Nr zadania: RGK27L5.2017
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: nie dostarczono kruszywa do oceny przez komisję przetargową
Uzasadnienie prawne odrzucenia: ofertę nie oceniano i odrzucono

Nazwa wykonawcy: MAR-POL Marcin Różanowski
Adres wykonawcy: Rokicie 29 ,09-4t4 Brudzeń Duży
Nr zadania: RGK 271.5.2017
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: kruszywo nie spełnia yvymogów zamawiajqcego
Uzasadnienie prawne odrzucenia: ofertę oceniano i odrzucono

Lp.:  3
Nazwa wykonawcy: AWBUD Andrzej Sadecki ,

Adres wykonawcy: Mała Wieś 22 ,09-1,40 Raciqż
Nr zadania: RGK 271.5.20L7
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: kruszywo nie spełnia wymogów zamawiajqcego
Uzasadnienie prawne odrzucenia: ofertę oceniano i odrzucono

Lp.:



Lp.:  4
Nazwa wykonawcy: Trans - bet Sp Jawna Sławomir Górecki
Adres wykonawcy: Mańkowo 28 ,09-226Zawidz Kościelny
Nr zadania: RGK271,.5.2017
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: nie dostarczono kruszywa do oceny przez komisję przetargowq
Uzasadnienie prawne odrzucenia : ofertę odrzucono
5. Podpisanie umowy moż|iwe będzie po dopetnieniu wszeIkich formaIności. Miejsce itermin
podpisania umowy zostanq uzgodnione z wytonionym wykonawcq., w zakresie poszczególnych
zadań.

środkiochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiajqcego, wykonawcy przysługujq środki ochrony prawnej (odwotanie,
Skarga do Sqdu) wobec czynności:
1) wyk|uczenia wykonawcy z postępowania o udzie|enie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostatych przypadkach odwotanie nie przysługuje'
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformować
zamawiajqcego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiajqcego w niniejszym
postępowaniu, Iub
2| zaniechaniu czynności, do której zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwotanie.
Termin wniesienia odwotania / przesłania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia przesłania
niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji e|ektronicznej (faks Iub poczta e|ektroniczna), Iub
10 dni od dnia przestania niniejszego pisma, jeże|i zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczqce środków ochrony prawnej znajdujq się w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz W Dzia|e Vl Prawa zamówień pub|icznych ,,Środki ochrony prawnej' ' , art ' od 179 do
198g.

Kierownik Zamawiajqcego


