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Gidle, dn. 14.05.2018r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Numer sprawy: IZP.271.3.2018 
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej 112051R Pławno – Zberezka –etap III 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez Wykonawcę:  
 

„DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak 

Lipie 12B, 97-500 Radomsko 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, nie 

podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, treść oferty odpowiada treści siwz, największa 

(maksymalna), łączna liczba punktów przyznana ofercie na podstawie ustalonych kryteriów 

oceny ofert. 
 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:  

 

Nr 

oferty 

Nazwa, adres wykonawcy, cena oferty, termin 

wykonania, okres gwarancji 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena 

Liczba punktów w 

kryterium okres 

gwarancji 

Łączna 

punktacja 

oferty 

1 

P.P.H.U. „RAFALIN” inż. Rafał Mika 

ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia 

cena: 223.506,53zł 

termin wykonania: 30 dni 

okres gwarancji: 60 miesięcy 

43,92 40 83,92 

2 

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 

cena: 253.943,12zł 

termin wykonania: 30 dni 

okres gwarancji: 60 miesięcy 

38,65 40 78,65 
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3 

„DROMOST” Spółka Jawna J. Łaska,                     M. 

Łaska, M. Łaska – Maćkowiak 

Lipie 12B, 97-500 Radomsko 

cena: 163.601,76zł 

termin wykonania: 30 dni 

okres gwarancji: 60 miesięcy 

60 40 100 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że 

w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że 

z prowadzonego postępowania nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że 

podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od daty przesłania niniejszego 

zawiadomienia.  

 

Środki ochrony prawnej 

Z uwagi na wartość zamówienia, która jest niższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki 

ochrony prawnej w postaci Odwołania i Skargi do Sądu wyłącznie wobec czynności: 

1) wykluczenia odwołującego z postępowania; 

2) odrzucenia oferty odwołującego. 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną poinformować Zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, 

lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie na podstawie art.180 ust 2. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 

198g (Dz. U. z 2017r., poz. 1579). 

 

 

 
 

……………………….. 
(Wójt Gminy Gidle) 

 

Otrzymują: 

1) Uczestnicy postępowania  

2) Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Gidlach 

3) www.bip.gidle.pl  

4) a/a 

http://www.bip.gidle.pl/

