
                                                                                                                       Grodziec, 26.04.2010r. 
 
RG.341-4/10  

 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-4/10. Nazwa 

zadania: ,,Budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Bia ła - Bystrzyca” 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:  

 
Przedsi ębiorstwo Melioracyjno – Budowlane MELBUD D&S Pilarc zyk S.J. 

Modła Ksi ęŜa 12, 62-571 Stare Miasto 

 

Uzasadnienie wyboru:  
 
Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena), spełniająca warunki udziału                           

w postępowaniu i warunki SIWZ. 

 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
 
W prowadzonym post ępowaniu zło Ŝono nast ępuj ące oferty:  
 
 

1. Przedsi ębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz   

ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz 

      Liczba punktów w kryterium cena: 83,31 pkt. 

Łączna punktacja oferty: 83,31 pkt. 

 

2. Przedsi ębiorstwo Dróg i Mostów S.A. 

ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin   

Liczba punktów w kryterium cena: 97,56 pkt. 

Łączna punktacja oferty: 97,56 pkt. 

 



      3.  Przedsi ębiorstwo Melioracyjno – Budowlane MELBUD D&S Pilarc zyk S.J. 

Modła Ksi ęŜa 12, 62-571 Stare Miasto 

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt. 

Łączna punktacja oferty: 100 pkt. 

 

 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty wykonawcy 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 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.  
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono 
przesłane pisemnie. 
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 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) 
 
 
      Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Grodziec. 

                                                                                                                 
 
 
 

       Wójt Gminy Grodziec 
____________________________________ 

      Kierownik Zamawiającego 


