Repki, dn. 26.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE (OGLOSZENIE)

o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postypowania

0

udzielenie zam6wienia publicznego p.n.

"Przebudowa drog kategorii powiatowej na terenie gminy Repki"

1. Dzialaj~c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zam6wien publicznych Zamawiaj~cy
informuje, ze w prowadzonym postypowaniu wybrano do realizacji zam6wienia
najkorzystniejsz~ ofel1y zlozon~ przez Wykonawcy:
Przedsi~biorstwo

Robot Drogowo - Mostowych
"MIKST" Spolka z 0.0.
ul. Gdanska 69 A
07-100 W~grow

Wykonawca niewykluczony z Postfpowania zlotyl o/ertf
niepodlegajqcq odrzuceniu. O/erta spelnia wymagania okreslone w ustawie, SIWZ oraz
przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy - uzyskala najwifkszq ilosc punktOw w
ocenie
Uzasadnienie

Podstawq

wyboru:

prawn~

dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zestawienie Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
por6wnania zlozonych ofert zawieraj~cym punktacjy przyznanq ofertom.
Nr
oferty

1

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena brutto
w zl

Liczba pkt. Liczba pkt. w
w
kryterium"
kryterium
okres
cena
gwarancji
Kc
Kg
max. 60 pkt Max. 20 pkt.

Liczba pkt.

RAZEM

w

kryteriu m"
Termin
platnosci
faktury
T
Max. 20
pkt.

Przedsi~biorstwo

Rob6t Drogowych
"Regionalne Drogi
Podlaskie"
Sp. z 0.0.
ul. Brzeska 128 ;
08-102 Siedlce

642761,42

44,95

12

20

(36 miesiycy)

(30 dni)

20

20

(60 miesiycy)

(30 dni)

76,95

Przedsi~biorstwo

2

Rob6t Drogowo Mostowych
"MIKST"
481536,82
Sp61ka z 0.0.
ul. Gdanska 69 A

07-100

60,00

100,00

W~gr6w

3. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zam6wien publicznych Zamawiajqcy
informuje, ze w prowadzonym postypowaniu nie odrzucono zadnej oferty.

4. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamowien publicznych Zamawiajqcy
informuje, ze w prowadzonym postypowaniu nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

5. Dzialajqc na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamowien publicznych Zamawiajqcy
informuje, ze podpisanie umowy z wylonionym wykonawcq mozliwe bydzie po dopelnieniu
wymaganych formalnosci, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przeslania faxem; e-mail
niniejszego zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

Srodki ocbrooy prawoej
Od niniejszej decyzji przysluguj'l srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) - dzia! VI "Srodki ochrony prawnej".

Zawiadomienie (ogloszenie) zostaje wywieszone na tablicy ogloszen Urz«du Gminy w Repkach, ul.
Parkowa 7 i umieszczone na stronie internetowej www.repki.pl
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Przedsiybiorstwo Rob6t Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie"
Sp. z 0.0. ul. Brzeska 128 ; 08-102 SiedJce
Przedsiybiorstwo Rob6t Drogowo - Mostowych "MIKST" Sp6!ka z 0.0.
u!. Gdanska 69 A 07-100 Wygr6w
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