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Jeleniewo dn. 05 marca 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z 
późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów 
gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2018 r.” wybrano ofertę nr 
3 złożoną przez: Transport Ciężarowy EKO Marek Andruczyk ul. Słoneczna 13, 16-404 
Jeleniewo

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ w 
przeprowadzonej ocenie uzyskała największą liczbę punktów (łącznie -  100 pkt). W trakcie 
postępowania stwierdzono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jego oferta 
nie podlega odrzuceniu. Oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W poniższej tabeli zbiorcze zestawienie ofert, a także punktacja przyznana ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Numer
oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy Punktacja w 
kryterium  

cena

Punktacja w 
kryterium  
dostępność 

sprzętu

Punktacja w 
kryterium 

doświadczenie 
zawodowe 
operatora 
równiarki

Łączna
punktacja
przyznana

ofercie

1 Transport Ciężarowy Edmund 
Waszkiewicz 16-404 Jeleniewo, 

Wołownia 22A

49,15 20 20 89,15

2 „MASTER” Usługi Transportowe, 
Roboty Ziemne Mirosław 

Stankiewicz Andrzejewo 11, 
16-411 Szypliszki

55,13 20 20 95,13

3 Transport Ciężarowy EKO Marek 
Andruczyk 16-404 Jeleniewo, ul. 

Słoneczna 13

60 20 20 100,00

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 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo


