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  Gmina Jeżowe          
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          Jeżowe, dnia 27.11.2017 r. 

  

ZP.271.26.2017 

                 

         - tablica ogłoszeń UG Jeżowe, 

         - BIP Gminy Jeżowe 

        

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy Jeżowe, 37 – 430 Jeżowe 136A 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 

euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p. na 

wykonanie zamówienia pn.: 

 

Przebudowa  drogi gminnej  nr dz. ewid 971 , 985 w miejscowości Groble w km od 0+459 – 0+689 

Przebudowa  drogi gminnej  nr dz. ewid.1021 w miejscowości Groble w km od 0+000 – 0+480 

 

wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez :  Zakład Prod.-Usługowo-Handlowy 

           FERAMENTA Krzysztof Piela 

           36-053 Kamień ul. Duble 40 

 
 

      Cena oferty : Netto:   264.000,00 zł 

        Brutto: 324.720,00 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i otrzymała najwyższą liczbę punków 

spośród ofert nieodrzuconych przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

Kryteriami były: cena i okres udzielonej gwarancji. 

 

 

 

 

 

http://www.jezowe.pl/
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 Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz  

        ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją: 

 

 
Nr 

oferty 

Nazwa (firmy) 

siedziba i adres Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

w kryterium 

„Cena” 80% 

Liczba punktów 

w kryterium 

„Gwarancja” 

20% 

Razem liczba 

punktów 

 

1. LITTRANS Litwiński Łukasz  

ul. Nowa 30B, 37 - 400 Nisko 

 

72 

 

20 

 

92 

2. DIG-POL Paweł Piekut 

36-053 Kamień Łowisko 346 

 

 

70 

 

20 

 

90 

3 Zakład Prod.-Usługowo-Handlowy 

FERAMENTA Krzysztof Piela 

36-053 Kamień ul. Duble 40 

 

 

80 

 

20 

 

100 

 

1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:  Nie było odrzuconych 

2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz  

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie było wykluczonych 

 

3. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta: 

 

Zgodnie z art. 94 ust.1.2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

4.  Ponadto informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

                nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

        5.   Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia           

               2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - dział VI "Środki ochrony  

               prawnej" rozdział 1-3. 

    

                     Marek Stępak- Wójt Gminy Jeżowe     

             ...................................................  

                                           / Podpis Kierownika Jednostki na oryginale/ 


