
 

 

 Nasz znak: ZZP 271.  31 . 2016 

 Numer postępowania 5/2016 

Opoczno, dnia 2016-03-21 

 

 

 

Zawiadomienie  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

               
              Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :  

„Usługi w zakresie napraw dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno  w 2016 roku”  

ofertę najkorzystniejszą złożyła firma składająca ofertę nr 5 : P.P.H.U Bogdan Kaśkiewicz, Mroczków 

Gościnny 340, 26-300 Opoczno  
Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  tj. kryterium cena i 

kryterium czas reakcji na zgłoszenie oferta uzyskała  w kryterium cena 95 pkt i w  kryterium czas reakcji 

na zgłoszenie  5 pkt,  łącznie oferta uzyskała 100 pkt i jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.  

Oferowany czas reakcji na zgłoszenie 2 dni.   

 

Ceny  jednostkowe brutto : 

a/ - za   usunięcie  1m2 darniny  - 0,10 zł         

b/ - za kopanie 1mb rowu przydrożnego głębokości do 0,5m- 0,28 zł        

c/ -  za profilowanie i zagęszczenie 1 m2 podłoża – 0,19 zł        

d/ - za wykonanie 1m2 koryta do głębokości 30cm wraz z zagęszczeniem – 0,40 zł  

e/ -  za rozebranie(zerwanie) 1m2  nawierzchni z tłucznia gr.15 cm -  0,28 zł        

f/ - za ułożenie 1m2 nawierzchni żwirowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem – 0,40 zł        

g/ -  za ułożenie 1m2 nawierzchni tłuczniowej gr.15 cm wraz z zagęszczeniem – 0,50 zł  

h/ -  za ułożenie 1m2 nawierzchni z destruktu gr.15 cm wraz z zagęszczeniem -  0,50 zł  

 

Pozostałe oferty , które podlegały ocenie  ;   

 

NUMER 

OFERTY 
WYKONAWCA 

PUNKTACJA 

cena 

PUNKTACJA  

Czas reakcji na 

zgłoszenie 

PUNKTACJA 

łączna 

1 

DROMED Rospędek, Więckowski Sp. 

Jawna, ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno 

 

      80,84 pkt 

  

       5 pkt  
 

    85,84 pkt  

2 

 

 Firma POLDEK Marek Włodarczyk, ul.    

 Długosza 89, 42-100 Kłobuck       12,59 pkt 

    

      

        5 pkt  

 

 

 

     

   17,59 pkt 



 

 

3 

Firma  Usługowo- Handlowa Wiesław 

Iwański, ul. Piastowska 20 lok.16,     

26-600 Radom 

 

     89,10 pkt 

 

     5 pkt 
 

   94,10 pkt 

4 

ALBUD , Błaszczyk, Bednarczyk-Spółka 

Jawna, Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 

40, 26-067 Strawczyn 

 

      3,44 pkt 

    

     5 pkt 
 

    8,44 pkt 

6 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych Sp. z o.o., ul. Zakątna 6, 

26-300 Opoczno 

 

    32,21 pkt 

 

     5 pkt 
 

   37,21 pkt 

7 

HAKUNA Halina Stępień, Ostrów 85, 

26-300 Opoczno   

 

    93,78  pkt 

 

     5 pkt 
 

   98,78 pkt 

 


