
 

 

Znak sprawy: PFE.271.3.2015 

Jeleniewo dn. 22 września 2015 r. 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 
Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo zawiadamia zgodnie z 92 ust. 1, pkt 

1 i pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 101773B Suchodoły-Leszczewo” po ocenie 

i badaniu ofert: 

- została wybrana oferta nr 3 złożona przez firmę: STRABAG Sp. z o.o.                                     

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za oferowaną łączną cenę – 981.129,75 zł brutto 

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 75/100 złoty 

brutto).  

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród 

złożonych ważnych ofert w przeprowadzonej ocenie uzyskała największą liczbę punktów 

(łącznie – 100 pkt, w tym za kryterium cena – 98 pkt, za kryterium gwarancja i rękojmia – 2 

pkt.). W postępowaniu zgodnie z SIWZ zastosowano następujące kryteria oceny ofert: kryterium 

cena – 98 %, kryterium gwarancja i rękojmia – 2 %) 

W poniższej tabeli podajemy nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  
 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) i adres 

Wykonawcy 

Kryteria oceny ofert wraz z 

przyznaną punktacją 

Cena oferty 

brutto 

Gwarancja i 

rękojmia 

1 Oleckie Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe 

Spółka z o.o. ul. Wojska 

Polskiego 12, 19-400 

Olecko 

1.Cena 

2.Gwarancja i 

rękojmia 

76,98 pkt 

2,00 pkt 

78,98 pkt 

1.249.024,43 6 lat 

2 Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Mostowe 

Spółka Akcyjna                        

ul. Przytorowa 24, 16-400 

Suwałki  

1.Cena 

2.Gwarancja i 

rękojmia 

97,81 pkt 

1,00 pkt 

98,81 pkt 

 

982.904,30 5 lat 

3 STRABAG Sp. z o.o.                

ul. Parzniewska 10,                          

05-800 Pruszków 

1.Cena 

2.Gwarancja i 

rękojmia 

98,00 pkt 

2,00 pkt 

100,00 pkt 

981.129,75 6 lat 

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został 

wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert. 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą w sprawie realizacji w/w zamówienia publicznego 

zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.). 

 
  

Kazimierz Urynowicz-Wójt Gminy 
 

……………………………………….. 
 (podpis kierownika Zamawiającego) 


