OGŁOSZENIE
WYNIKU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 PZP)

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW N.P.P.D.L. 2008-2011

Nr sprawy :GKM 3412-7/2009
Główne elementy robót wg CPV

a)
b)
c)
d)

Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane […] w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania , wykonania nawierzchni
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)

- 45100000-8
- 45200000-9
- 45233000-9
- 45233290-8

1. Zamawiający:
GMINA BUDZYŃ (Wójt Gminy Budzyń)
ul. Lipowa 6
64 – 840 BUDZYŃ
pow. Chodzieski
woj. Wielkopolskie
tel. 067 2843370
fax. 067 2843201, e -mail urzad@budzyn.pl , www.budzyn.pl , http://bip.budzyn.pl
2. Postępowanie w ramach PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w trybie: „ przetargu
nieograniczonego” na realizację zamówienia pn.:

Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice – Budzyń w ciągu drogi Nr 201542P
na odcinku od km 0+707,00 do km 2+692,00 (II Etap)
3. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano w BZP w dniu 22.06.2009r - nr ogłoszenia
203012-2009, na stronie internetowej Gminy Budzyń i na tablicy informacyjnej w Urzędzie
Gminy w Budzyniu.
4. Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert – 2
b) liczba ofert odrzuconych, wykluczonych lub zwróconych - 0
5. Wyniki postępowania :
Do realizacji zamówienia pn.:

Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice – Budzyń w ciągu drogi Nr 201542P
na odcinku od km 0+707,00 do km 2+692,00 (II Etap)
Została wybrana firma:

„POL – DRÓG Chodzież Spółka z o.o.,
ul. Ofiar Gór Morzewskich 5, 64-800 CHODZIEŻ

za cenę:

netto:
971.473,29zł
podatek VAT: 213.724,12zł
brutto:
1.185.197,41zł
(słownie: jedenmilionstoosiemdziesiątpięćtysięcystodziewięćdziesiąsiedemzłotych41/100 )
Łączna suma punktów przyznana przez Komisję Przetargową : 100pkt (100pkt x 3
członków Komisji =300pkt)
Jedyne kryterium „zaproponowana cena”- oferta spełniająca zapisy SIWZ
Termin wykonania zamówienia 25.09.2009r.
Uzasadnienie wyboru : oferta z najkorzystniejszą- najtańszą ceną, spełniająca wszystkie
wymagania formalne i prawne zapisane w ogłoszeniu, SIWZ i dokumentach
przetargowych
Pozostałe oferty:
STRABAG Sp. z o. o. , ul. Brechta 7, 03 – 472 WARSZAWA
Zaproponowana cena brutto: 1.560.423,87zł
Łączna suma punktów przyznana przez Komisję Przetargową : 227,85pkt.
( 75,95pkt x 3 członków komisji = 227,85pkt) Jedyne kryterium: „zaproponowana cena”,
wyliczenie matematyczne wg załączonego wzoru w SIWZ, oferta spełniająca zapisy
SIWZ. Termin wykonania zamówienia 25.09.2009r.

ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy Budzyń
mgr Marcin Sokołowski

Budzyń, dnia 15.07.2009r

