
  

Znak sprawy: ZP.271.24.2020 

 Opoczno, dnia  17.02.2021r. 

 
DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  

 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 
03.02.2021r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację zadania p.n. „Budowa ulicy Puchały”. 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz 
wskazuje punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert, a także łączną punktację.  
 Do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego na realizację w/w 
zadania złożonych zostało 6 ofert (informacja z otwarcia zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego www.bip.opoczno.pl - zakładka zamówienia publiczne). 
 Mając na uwadze postanowienia zawarte w SIWZ oraz w art. 24aa ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że najpierw dokonał oceny ofert, 
a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu.  
W wyniku powyższych czynności dokonano wyboru oferty nr 3 – Wykonawcy BITMAS    
Sp. z o.o., ul. Piekoszowska 390, 25-645 Kielce. 
 
W/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego oferta odrzuceniu.  
 
Oferta uzyskała największą ilość punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny 
ofert tj. I. cena – 60,00pkt, II. okres gwarancji (60 miesięcy) - 40 pkt, łącznie 100 pkt.   
 
Cena brutto oferty najkorzystniejszej – 1 756 270,99zł brutto. 
 
Oferty podlegające ocenie: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: 
Cena ofertowa 

brutto zł 

Kryterium: 
Okres 

gwarancji 
  

Punktacja 
łącznie 

Ranking 
ofert 

1. TRAKT S.A. 
Górki Szczukowskie 1 
k/ Kielc 
26-065 Piekoszów 
 

1 788 000,00 zł 
(58,94pkt) 

  

60 miesięcy 
(40,00pkt) 

98,94pkt II 
miejsce 

2. „DROMED” Sp. jawna 
Rospędek, Więckowski 
ul. Leśna 11 
26-300 Opoczno 

1 896 760,08 zł 
(55,55pkt) 

60 miesięcy 
(40,00pkt) 

95,55pkt IV 
miejsce 

3. BITMAS Sp. z o.o. 
ul. Piekoszowska 390 
25-645 Kielce 
 

1 756 270,99 zł 
(60,00pkt) 

60 miesięcy 
(40,00pkt) 

100,00pkt I 
miejsce 

 



4. P.O.Ś Marcin Wolski 
ul. Osmańczyka 14A/51 
01-494 Warszawa 
 

2 400 000,00zł 
(43,91pkt) 

60 miesięcy 
(40,00pkt) 

83,91pkt V 
miejsce 

5. Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo- Mostowych   
Sp. z o.o. 
ul. Południowa 17/19 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 

1 833 645,86zł 
(57,47pkt) 

60 miesięcy 
(40,00pkt) 

97,47pkt III 
miejsce 

6. Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg  i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

2 414 995,92 zł 
(43,63pkt) 

60 miesięcy 
(40,00pkt) 

83,63pkt VI 
miejsce 

 

Umowa na realizację w/w zadania zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp,                           
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji. 
 

Ponadto, zgodnie z art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej, tj. wniesienia odwołania. 
Dziękujemy za złożenie ofert i udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

 

Do wiadomości: 
- Wykonawcy 
- Tablica ogłoszeń 
- Strona internetowa 
- a/a                                                                                                                                           

          ZATWIERDZIŁ: 

Burmistrz Opoczna 

           […] Dariusz Kosno 

 

 

 

 

 

 

 

 


