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GMINA zA}-\ł|Dn
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numersprawyRGK 271.5.2017
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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZENAJKORZYSTN
IEJSZEJOFERW
dot.:postępowania
pub|icznego'
o udzie|enie
zamówienia
Numersprawy:RGK 273'.5,f0]-7'
Nazwa
zadania:Dostawai transport1.tony kruszywanatura|nego
piasku, żwirui pospótkio
/ mieszanka
uziarnieniu0,1-30mm/ do remontudróg natereniegminyZawidz
1' Dzia|ajqc
na.podstawie
art.92 ust.1 pkt.1.)Prawazamówieńpub|icznych
zamawiajqcy
informuje,
postępowaniu
żew prowadzonym
wybranodo reaIizacji
zamówienianajkorzystniejszq
ofertęztozonq
przezwykonaWcę:
Żwln-pot-Ha|inaKaniecka
Wi|czogóra
2,o9.2ooSierpc
uzasadnienie
wyboru:
ofertanajkorzystniejsza
wybranazostatazgodniezart,9I ust.1 ustawyPzp,na podstawiekryteriów
ocenyofertokreślonych
Specyfikacji
istotnych
warunkówzamówienia.
najwyższq
ofertaotrzymała
Iiczbępunktówtj. 100zgodnieze wzoramiopisanymiwSpecyfikacji
istotnychwarunkóŃ
zamówienia.
postępowaniu
W prowadzonym
ztożono
następujqce
oferty:
Lp.:
1.
Nazwawykonawcy:
P'H.UUSŁUGIBRUKARSK|E
Dariusz
Korcz
Adreswykonawcy:
BorkowoKościeIne,u|.
Warszawska
5,09.200
Sierpc
Cenaofertybrutto:
2l,77 ztltonę
pkt.
Liczba w kryterium
cena:nieoceniano
Lp.:
2.
Nazwawykonawcy:
MAR-POLMarcinRóżanowski
Adreswykonawcy:
Rokicief9 ,09-4L4BrudzeńDuży
Cenaofertybrutto:
18,33zt/tonę
-ofertęodrzucono
pkt.
Liczba w kryteriumcena:kruszywonie spełnia
wymogówzamawiajqcego
Lp.:
3.
Nazwawykonawcy:
ZWIR-POLHalinaKaniecka
Adreswykonawcy:
2,09.200Sierpc
Wi|czogóra
Cenaofertybrutto:
25,2t z{tonę
pkt.
Liczba w kryterium
spełnia
wymogizamawiajqcego..
cena:cena. 100pkt.kruszywo
4.
Lp.:

I

Nazwawykonawcy:
AWBUDAndrzejSadecki
Adreswykonawcy:
MałaWieś22 , o9-L40Raciqż
Cenaofertybrutto:
20,9Lzt/ tonę
- ofertęodrzucono
Liczbapkt'w kryteriumcena: kruszywoniespełnia
wymogówzamawiajqcego
Lp.:
5.
Nazwawykonawcy:
Trans-betsp.JawnaStawomir
Górecki
Adreswykonawcy:
Mańkowow8 ,o9-226ZawidzKoście|ny
Cenaofertybrutto:
39,36z|/tonę
Liczbapkt.w kryteriumcena:nieoceniano
na podstawieart.92 ust.1'pkt.2) Prawazamówieńpub|icznych
zamawiajqcy
[o] 2. Działajqc
postępowaniu
informuje,
żew prowadzonym
niezostaIiwykIuczeni
żadniwykonawcy.
na podstawie
art'92 ust.1 pkt.2) Prawazamówieńpub|icznych
zamawiajqcy
[] 2' Działajqc
informuje
o wyk|uczeniu
z udziału
W postępowaniu
wykonawców/ wykonawcy:
.

postępowaniu
W prowadzonym
wykluczono
następujqcych
wykonawców
na podstawieart.92 ust.1 pkt.3)Prawazamówieńpublicznych
zamawiajqcy
l] 3. Dziatajqc
postępowaniu
żew prowadzonym
informuje,
niezostały
odrzuconeżadneoferty.
na podstawieart,92ust.1 pkt.3)Prawazamówieńpub|icznych
zpmawiajqcy
[o] 3. Działajqc
informuje
o odrzuceniu
z udziału
W postępowaniu
oferty/ ofert:
postępowaniu
W prowadzonym
odrzucononastępujqce
oferty
Lp.:
t
Nazwawykonawcy:
P.H'U USŁUGIBRUKARsKlE
DariuszKorcz
Adreswykonawcy:
BorkowoKoście|ne
u|.Waqrszawska
5 , 09-200Sierpc
Nr zadania:
RGK27L5.2017
Uzasadnienie
faktyczneodrzucenia:
nie dostarczono
kruszywa
do ocenyprzezkomisjęprzetargową
prawneodrzucenia:
Uzasadnienie
ofertę nieocenianoi odrzucono
Lp.:
Nazwawykonawcy:
MAR-POLMarcinRóżanowski
Adreswykonawcy:
Rokicie29 ,09-4t4BrudzeńDuży
Nr zadania:
RGK271.5.2017
yvymogów
Uzasadnienie
faktyczneodrzucenia:
kruszywoniespełnia
zamawiajqcego
prawne
Uzasadnienie
odrzucenia:
ofertę ocenianoi odrzucono
Lp.:
3
,
Nazwawykonawcy:
AWBUDAndrzejSadecki
Adreswykonawcy:
MałaWieś22 ,09-1,40
Raciqż
Nr zadania:
RGK271.5.20L7
Uzasadnienie
faktyczneodrzucenia:
kruszywoniespełnia
wymogówzamawiajqcego
prawneodrzucenia:
Uzasadnienie
ofertęocenianoi odrzucono

Lp.:
4
Nazwawykonawcy:
Trans- betSp JawnaSławomir
Górecki
Adreswykonawcy:
Mańkowo28 ,09-226Zawidz
Kościelny
Nr zadania:
RGK271,.5.2017
Uzasadnienie
faktyczne
odrzucenia:
niedostarczono
przetargowq
kruszywa
do ocenyprzezkomisję
prawneodrzucenia
Uzasadnienie
: ofertęodrzucono
5. Podpisanie
umowymoż|iwe
będziepo dopetnieniu
wszeIkich
formaIności.
Miejsceitermin
podpisania
umowyzostanquzgodnione
z wytonionym
poszczególnych
wykonawcq.,
w zakresie
zadań.
prawnej
środkiochrony
od niniejszej
decyzjizamawiajqcego,
przysługujq
wykonawcy
środki
ochronyprawnej(odwotanie,
Skarga
do Sqdu)wobecczynności:
1)
wyk|uczenia
wykonawcy
z postępowania
o udzie|enie
zamówienia;
2)
odrzucenia
ofertywykonawcy
3)
wyborunajkorzystniejszej
oferty
przypadkach
W pozostatych
odwotanienie przysługuje'
Wykonawca
możerównież
w terminieprzewidzianym
poinformować
do wniesienia
odwotania
zamawiajqcego
o:
1)
niezgodnej
z przepisami
podjętej
ustawyczynności
przezzamawiajqcego
w niniejszym
postępowaniu,
Iub
2|
jestzobowiqzany
zaniechaniu
czynności,
do którejzamawiajqcy
na podstawie
ustawy,
na którenieprzysługuje
postępowaniu
w niniejszym
odwotanie.
Terminwniesienia
odwotania
powyzejinformacji:
wymienionej
5 dni od dniaprzesłania
/ przesłania
pismaprzyużyciu
niniejszego
środków
komunikacji
(faksIubpocztae|ektroniczna),
e|ektronicznej
Iub
10 dniod dniaprzestania
pisma,jeże|i
niniejszego
zostało
ono przesłane
w innysposób.
Informacje
dotyczqce
środków
ochronyprawnejznajdujq
sięw Specyfikacji
istotnychwarunków
zamówienia
orazW Dzia|e
Vl Prawazamówieńpub|icznych
ochronyprawnej'',
art'od 179do
,,Środki
198g.

Kierownik
Zamawiajqcego

