Radom, dnia 02.08.2007 r.

BGK 341/31/07

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych na zamówienie o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Niemianowice, Kuczki, Klwatka –II – Etap”
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych
ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami)
oraz § 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:
1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację:
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
„TATRO-BET” s.c.
Numer oferty L. Szewczyk, G. Szewczyk 26 -903 Głowaczów , Przejazd 49
1

Cena ofertowa brutto: 295 584,34 złotych

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

59,79 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 15 SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci) = (176 701,14/295 584,34)x100
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Zakład Instalacji Wod-Kan Dygas Sp. Jawna
Numer oferty 27-310 Ciepielów ul. Malczewskiego 8
2
Cena ofertowa brutto: 176 701,14 złotych
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Punktacja

59,79 pkt

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 15 SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
100,00 pkt Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

Punktacja

100,00pkt

P(Ci) = (176 701,14/176 701,14) x 100

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Zakład Robót Budowlano-Instalacyjnych
Numer oferty Henryk Żuber 24 – 150 Nałęczów
ul. H.K. Dulębów 36 Filia: 20-806 Lublin, ul. Jagiellońska 99
3

Cena ofertowa brutto: 306 514,08 złotych

Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

57,65 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 15 SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

Punktacja

57,65 pkt

P(Ci) = (176 701,14/306 514,08) x 100
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:
Numer oferty Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” U. Błońska, E.
4
Błońska 25 – 900 Kielce Domaszowice 216

Cena ofertowa brutto: 178 792,44 złotych
Kryterium
oceny

Cena
ofertowa

Ocena
(liczba pkt)

98,83 pkt

Uzasadnienie

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru
matematycznego, określonego w § 15 SIWZ:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert
Ci – ceny poszczególnych ofert
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny
P(Ci) = (176 701,14/178 792,44) x 100
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Punktacja

98,83 pkt

2) informuje, że dokonał, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w § 15 SIWZ (cena maks. 100 pkt,), wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez wykonawcę: Zakład Instalacji
Wod-Kan Dygas Sp. Jawna 27-310 Ciepielów ul. Malczewskiego 8 (cena ofertowa brutto –
176 701,14), ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała
najwyższą ilość punktów (100 pkt, za kryterium ceny).

Otrzymują:
1. Wykonawcy:
1.1 „TATRO-BET” s.c.
L. Szewczyk, G. Szewczyk
26 -903 Głowaczów , Przejazd 49
1.2 Zakład Instalacji Wod-Kan Dygas Sp. Jawna
27-310 Ciepielów ul. Malczewskiego 8
1.3 Zakład Robót Budowlano-Instalacyjnych
Henryk Żuber 24 – 150 Nałęczów
ul. H.K. Dulębów 36 Filia:
20-806 Lublin, ul. Jagiellońska 99
1.4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD”
U. Błońska, E. Błońska 25 – 900 Kielce Domaszowice 216
2. Strona internetowa www.bip.gozd.pl – 02.08.2007 rok
3. Tablica ogłoszeń UG w Goździe – 02. 08.2007 rok
4. A/a
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