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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 185044N i przepustu oraz wykonanie
miejsc postojowych" Gmina Rybno

l-

Dzialaj}c na podstawie art. 92 ust. I pkt. l) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wiefi publicznych Zamawiajqcy informuje,
2e w prowadzonym postgpowaniu wybrano do realizacji ww. zam6wienia najkorzystniejsz4 ofertg zlo2onq przez Wykonawcg:

Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo

- Inrynieryjnych ,,PRDI'

s, A. ul, stefana Roweckiego ,,Grota" 8, 06-500 Mlawa

(Nazwa (imi9 i naz.lvisko), siedziba (miejsce znmies*ania), adrcs wybranego wykonawcy)

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana zostala zgodnie z art. 9l ust. I ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, na podstawie kryteri6w oceny
ofert okre5lonych w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Oferta otrzymala najwyzsz4 iiczbg punkt6w tj. 160,00 zgodnie
ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie i

Nr
Nazwa Wykonawcy/ Oferenta
oferty Adres

r6wnanie zloZon
Cena

Zaoferowana

kwota brutto (zl)

najniisza/ cena
oferty badanej

x60
I

2

I' rzedsigbiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o.
ul. Dlu 27,87-300 Brodnica
Konsorcjum:
Lider: Przedsigbiorstwo Budowy D16g i Most6w
Sp. z o. o.
Panner: Altor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mirisk Mazowiecki

h

ofert
Zaolerowany
okres
grva rancj

i

Okrcs gwarancji
5 lrl - ,10 pkt.
4 lat, - 20 pkt.

Razem

3lata-0pkt.

386 549.34

52,8

r

5lat

40.00

92,81

437 413,96

46.67

5 lat

40.00

86,67

Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo

4

-

InZynieryjnych

.,PRDI- S. A.
ul. Stefana Roweckiego ,,Grota" 8, 06-500 Mlawa
Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w WAPNOPOL

340 245.49

60,00

5lat

40,00

I00,00

Sp. z o. o.

382 t57.57

s'l a)

5lat

40,00

93,42

ul. MlodzieZowa 3 lok. 32, 09-100 Plorisk

2.

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. 2) ustawy Prawo zam6wieri publicznych, ZamawiajEcy informuje, Ze w prowadzonym
postgpowaniu nie zostal wykluczony Zaden wykonawca.

3.

Dzialaj4c na podstawie art. 92 ust. I pkt. 3) ustawy Prawo zam6wiefi publicznych, Zamawiaj4cy informuje, ze
okre6lonym postgpowaniu nie zostaly odrzucone zadne oferty.

4.

Zgodnie 2art.92 ust. I pkt 6) Prawa zam6wieri publiczn ych Zamawiaj4cy informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu
zakup6w w ramach przedmiotowego postgpowania.

5'

Podpisanie umowy na wykonanie wyZej okreslonego zam6wienia mo2liwe bgdzie po dopelnieniu wszelkich formalno3ci,
w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze naj korzystn iej szej oferty, je2eli zawiadomienie
to zostanie przeslane przy uZyciu 6rodk6w komunikacji elektronicznej, albo l0 dni - jezeli zostalo przeslane w inny spos6b.
Miejsce i termin podpisania umowy zostane uzgodnione z wylonionym Wykonawc4.

w

wyzej

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiaj4cego, Wykonawcy przysfugujq Srodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do S4du) wobec

czynno$ci:

l)

wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
odrzucenia oferty wykonawcy
wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostalych przypadkach odwolanie nie przysluguje.

2)
3)

Wykonawca mo2e r6wnie2 w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowai zamawiaj4cego o:
I ) niezgodnej z przepisami ustawy czynnodci podjgtej przez zamawiaj4cego w niniejszym postgpowaniu, lub
2) zaniechaniu czynno5ci, do kt6rej zamawiaj4cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy, na kt6re nie przysluguje w niniejszym
postgpowaniu odwotanie.

Termin wniesienia odwolania I przeslania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia przeslania niniejszego pisma przy uzyciu
Srodk6w komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub l0 dni od dnia przeslania niniejsiego piima, jezeli zoitalo

ono przeslane w inny spos6b.

lnformacje dotycz4ce Srodk6w ochrony prawnej znajdujq sig w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz
ustawy Prawo zam6wieh publicznych ,,Srodki ochrony prawnej", art. od I 79 do I 98g.
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Otrzymujq drog4 elektronicznq:
l. Przedsigbiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o., ul. Dluga 27,87-300 Brodnica e-mail: biuro@pdb.com.ol
2. Konsorcjum: Lider: Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w Sp. z o. o., Partner: ,,Altor" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28,05-300 Mi6sk

3.
4.

Mazowiecki e-mail: orzetarei.owm@obdim.com.pl
Przedsigbiorstwo Rob6t Drogowo - Inzynieryjnych ,,PRDI" S.A., ul. Stefana Roweckiego ,.Grota" 8, 06-500 Mlawa
e-mail: ordi.mlawa@wp.pl
Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w WAPNOPOL Sp. z o.o. ul. Mlodzie2owa 3 lok. 32,09-100 Plotuk e-mail: wannopol@op.pl

Otrzl'rnanie niniejszego zawiadomienia proszg potwierdzit na fax(23) 696 68 I I lub e-mail rybno@eminarybno.pl.

