
 

Brzeźnio, dn. 12.07.2011r. 
 

Do wszystkich Wykonawców 

Nz. R-341.03.2011 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Brzeźnio z 
siedzibą: ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-
Ostrów poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez Wykonawcę – Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek 
Majdeccy, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry 
 
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała najwyższą 
ilość punktów. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące 
oferty: 

Oferta nr 1 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Klisz, 
cena 635.995,53 zł brutto, gwarancja - 36 m-cy , warunki płatności – 30 dni, termin 
wykonania zamówienia – 20.09.2011 r. 
Liczba otrzymanych punktów -  76,71. 
Oferta nr 2 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ-DROGPOL s.c., Jaskrów ul. Starowiejska 1, 42-244 
Mstów, cena 662.771,20 zł brutto, gwarancja - 36 m-cy , warunki płatności – 30 dni, , 
termin wykonania zamówienia – 20.09.2011 r. 
Liczba otrzymanych punktów – 73,62 
Oferta nr 3 
Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR sp. z o.o., 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6, cena 
692.961,05 zł brutto, gwarancja - 36 m-cy , warunki płatności – 30 dni, termin 
wykonania zamówienia – 20.09.2011 r. 
Liczba otrzymanych punktów – 70,41 
Oferta nr 4 
Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 39, 62-310 
Pyzdry – cena 487.900,94 zł brutto, gwarancja - 36 m-cy , warunki płatności – 30 dni, , 
termin wykonania zamówienia – 20.09.2011 r. 
Liczba otrzymanych punktów – 100,00 
Oferta nr 5 
P.P.H.U. „TOMRET” Tomasz Przybylski, ul. Matejki 2, 98-100 Łask, cena 707.814,87 zł 
brutto, gwarancja- 36 m-cy , warunki płatności – 30 dni, , termin wykonania 
zamówienia – 20.09.2011 r. 
Liczba otrzymanych punktów – 68,93. 
 



Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie 
odrzucono żadnej oferty. 

Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze 
umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
terminie i miejscu podpisania umowy. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm. – Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

 Wójt Gminy 

 /-/ Dorota Kubiak 
         


