
Świedziebnia, 30.07.2015r. 

 

ZP.271.2.2015 

 

                                                                                               wg rozdzielnika                                                                       

 

                                                                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2015 w trybie 

przetargu nieograniczonego na:  

 ,,Modernizacje drogi gminnej o długości 1,200 km w miejscowości Grzęby gm. 

Świedziebnia na działce nr 34, 86 obręb Grzęby oraz drogi gminnej  o długości 1,300 km w 

miejscowości Dzierzno gm. Świedziebnia na działce nr 70 obręb Dzierzno”. 

 

Gmina Świedziebnia działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych
1
 (zwana dalej ustawą Pzp) informuje, że w ww. postępowaniu 

na Wykonawców została wybrana firma: 

 

 

Oferta nr 2 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

,,MAR-DAR” Marian Tompalski 

Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo 

- cena brutto oferty:  262 574,25 złotych  

- termin realizacji zamówienia: 45 dni  od podpisania umowy 

- punktacja w kryterium cena: 90,00 pkt. 

- gwarancja 60 miesięcy 10,00 pkt 

SUMA PUNKTÓW: 100,00 pkt 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ, jest najkorzystniejszą złożoną ofertą nie 

podlegającą odrzuceniu, wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

 

Zestawienie złożonych ofert : 

Oferta nr 1  

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.  

ul. Długa 27 , 87-300 Brodnica 

- cena brutto oferty:  292 721,55 złotych  

- termin realizacji zamówienia: 45 dni  od podpisania umowy 

- punktacja w kryterium cena: 80,73,00 pkt. 

- gwarancja 60 miesięcy 10,00 pkt 

SUMA PUNKTÓW: 90,73 pkt 

                                                 
1 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. 



 

 Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 

dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrany wykonawca 

zostanie poinformowany o dacie i miejscu podpisania umowy w późniejszym terminie. 

 

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o udzielenie zamówienia może 

zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o dacie i miejscu podpisania umów w 

późniejszym terminie. 
 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

 

 

Wójt 

/-/ Szymon Zalewski 

          

Rozdzielnik: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

2. Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego 

 


