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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

 

                      Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, ze w dniu 

23.06.2016r. o godz. 11:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Budowa układu komunikacyjnego osiedla Ustronie w Opocznie  - II  ETAP ul.  

Jarzębinowa i  Bukowa  – dł. 916 m”.  Do upływu terminu składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego złożonych zostało  7 ofert. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.045.000,00 zł brutto ( zwiększoną Uchwałą nr 

XXII/237/2016  Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy Opoczno na rok 2016). 

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

publicznych Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył 

Wykonawca oferty nr 3 tj. Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. 

Luboszewska 61/69, 97-200 Tomaszów. Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu określone w SIWZ i uzyskała największą ilość punktów w ramach 

zastosowanych kryteriów oceny ofert tj. cena: 96,28 pkt i w kryterium okres rękojmi: 3 pkt, łącznie 

99,28 pkt. Ceny oferty najkorzystniejszej: 1.102.210,64 zł brutto; okres rękojmi: 10 lat. 

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa  w sprawie zamówienia publicznego 

w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania  informacji o 

wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

              

 Pozostałe oferty: 
Nr 

oferty 

 

Wykonawca 

Punktacja 

Kryterium: 

cena 

(cena ofertowa  

brutto) 

Punktacja 

Kryterium: 

Okres 

rękojmi 

 

Punktacja 

łączna: 

 

Uwagi 

 

1 
STRABAG Sp. z o.o., ul. 

Parzniewska 10, 

05-800 Pruszków 

 

87,14 pkt 

(1.217.841,59 zł) 

 

0,5 pkt 

( 5 lat) 

 

87,64 pkt 

 

VI 

miejsce w 

rankingu 

ofert 
2 Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów ERBEDIM , 

ul. Żelazna 3, 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

 

95,90 pkt 

(1.106.601,10 zł) 

 

0,5 pkt 

( 5 lat) 

 

96,4 pkt 

III 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 

4 Zakład Robót Inżynieryjno-

Drogowych, ul. Polna 75A, 

97-300,Piotrków 

Trybunalski 

 

 

97,00 pkt 

(1.094.065,79 zł) 

 

1,0 pkt 

( 6 lat ) 

 

98,00 pkt 

II miejsce w 

rankingu 

ofert. 



5 Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych Zaskórski i 

Wspólnicy Sp. z o.o., ul. 

Opoczyńska 38, 26-434 

Gielniów 

 

------------------ 

 

------------- 

 

------------ 

Oferta 

odrzucona 

 

 

6 Skanska S.A., ul. Gen. J. 

Zajączka 9, 

01-518 Warszawa 

 

87,31 pkt 

(1.215.489,39 zł) 

 

3,00 pkt 

( 10 lat ) 

 

90,31 pkt 

V 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 
7 DROMED Sp. z o.o. 

Rospędek, Więckowski 

ul. Leśna 11, 

26-300 Opoczno 

 

 

87,90 pkt 

(1.207.283,25 zł) 

 

3,00 pkt 

( 10 lat ) 

 

90,90 pkt 

IV 

miejsce w 

rankingu 

ofert. 

               

                      

                          Zamawiający odrzucił  na podstawie  z art. 89 ust.1 pkt.4 w zw. z art. 90 ust.3 

ustawy Pzp  ofertę nr 5 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy 

Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów ,  ponieważ  w terminie  wyznaczonym przez 

zamawiającego wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.  

                         

           
Do wiadomości: 

- Wykonawca w/w 

- Tablica ogłoszeń 

- Strona internetowa 

- a/a     


