GPK.271.25.2017

Domanice 25.10.2016r

ZAWIADOMIENIE
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst
jednolity; Dz.u. z 2015r2164 z dnia 2015.12.22) w imieniu Gminy Domanice informuję, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu p.n („Modernizacja

ciągu
komunikacyjnego składającego się z drog nr 621, 582, 529, 477, 367, 459,
513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w Przyworach Dużych
gm. Domanice)
PRZETARG NIEOGRANICZONY dla robót budowlanych o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5225 000 EURO

Wybrana została oferta nr 2

MERKRAS MICHAŁ KRASUSKI
NOWE OKNINY 38
08-112 WISNIEW

Cena wybranej oferty 265890,64 zł brutto + okres gwarancji - 25 m-cy. Łączna
liczba punktów 100.

Informacja o wszystkich ofertach złożonych w postępowaniu.
W postępowaniu złożono 2 oferty.

1.

Porównanie złożonych ofert

Nr.
oferty
1.

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena
netto/ brutto

PRID,,DROGBUD,,
216171,25
Sp.z.o.o 21-400 Łuków 265890,64
Ul.Kleberga 63

2
MERKRAS Michał
Krasuski Nowe
Okniny 38, 08-112
Wisniew

Termin
wykonania
zamówienia
31.10.2017 r.

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

25 m-ce

termin
płatności 30
dni od
przekazania
protokołu
oraz faktury

31.10.2017r

25 m-ce

212612,50
261513,38

W postępowaniu nie odrzucono ani też nie wykluczono żadnej oferty.

Zawarcie umowy.
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą
elektroniczną( PLANOWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY 2.10.2017R). W przypadku gdy
Wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną termin zawarcia umowy
będzie nie krótszy niż 10 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż
w/w.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP NIE ODRZUCONO I NIE WYKLUCZONO w
przypadku przetargu nieograniczonego żadnej oferty, Wykonawcy.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w przetargu.

Wójt Gminy Domanice
/Jerzy Zabłocki/

