Domanice, 10 sierpnia 2020 roku
Gmina Domanice
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZP.0272.6.2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający - Gmina Domanice, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej
PZP zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice”, jako najkorzystniejsza wybrana została
oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp. z o.o.
UZASADNIENIE
W dniu 4 sierpnia 2020 roku o godz. 13:45 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 305 dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice”.
W wyznaczonym terminie ofertę złożyli:
Nr
Nazwa i adres wykonawcy
oferty

Cena brutto

Termin płatności
faktury

Okres
gwarancji

1

198.580,54 zł

30 dni

5 lat

245.302,66 zł

30 dni

5 lat

282.651,96 zł

30 dni

5 lat

226.045,85 zł

30 dni

5 lat

2
3

4

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „Regionalne Drogi
Podlaskie” sp. z o.o. ul. Brzeska
128, 08-102 Siedlce
Fedro Sp. z o.o.,
Kolejowa 1, 08-445 Osieck
Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych „MIKST” Sp. z o.o. ul.
Gdańska 69A, 07-100 Węgrów
P. W. WIKRUSZ Adam Witkowski
Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

Każdy z oferentów zaproponował taki sam termin płatności faktury (30 dni) oraz okres
gwarancji (5 lat). Dlatego w tych kryteriach, każda oferta otrzymała odpowiednio 10 pkt i 30 pkt. W
kryterium cena oferta pkt 1 otrzymała 60 pkt, oferta nr 2 otrzymała 48,57 pkt (198,580,54 zł
/245,302,66 zł *60%*100), oferta nr 3 otrzymała 42,15 pkt (198,580,54 zł/ 282,651,96 zł *60%*100),
zaś oferta nr 4 (198,580,54 zł /226.045,85 zł *60%*100). Każda z ofert otrzymała łącznie odpowiednio:
100 pkt, 88,57 pkt, 82,15 pkt oraz 92,71 pkt. Oferta nr 1 uzyskała największą sumę punktów.
Jednocześnie Zamawiający informuję, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 PZP, zwiększa kwotę, którą
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, do kwoty oferty najkorzystniejszej.

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

