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Z AWIAD OM IENIE O WYB O RZE O FE RTY NAIKO RZYSTNIEI SZEI

DoĘczy: postępowania o dzielenie zarnówienia publicznego na
Dostawę mieszanki z kamienia łamanego

na remont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo

Zamawiający, Gmina Mochowo, dzialając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 sĘcznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2078 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w fuybie przetargl nieograniczonego
na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - waga: 60%;
skrócenie czasu dostawy - 40 %

Wygrała oferta Wykonawcy

PUH ROL - POL s.c. fan i Teresa Różanowscy
Myśliborzyce 27, O9 - 4l4BrudzeńDuży

która spełŃa wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cena jednostkowa brutto 75,03 zł za'L, tonę dostarczanego kruszywa.
Łączna szacunkowa wartość zamówienia - 277 .418,65 zł brutto (słownie złoĘch: dwieście siedemdziesiąt
siedem Ęsięcy czterysta osiemnaście 65/-],00) ze środków finansowych funduszy sołeckich

Ponizej przedstawiam tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny
i porównaniem zlożonych ofert wraz zplzyznanąpunktacją.

Numer
oferty Firma (nazw a| oraz adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert wraz z

przyznaną punktacią
Łączna

punktacia

1

PL]H ROL - POL s.c.

Jarr i Teresa Różanor,r-scv
Nlr,śliborzl-ce 27,09 - _l1-ł Bruclzeri Duzy

cena 60,00 pkt
100,00 pktskrócenie t_-zaslt

cl osta l.r,r,
40,00 pkt

2
Przeclsiębiorstl,o l\ [IK

Robot,n, Zienrlre i Drogor,r,e Jan \[iklel,r,ski
Kossobuclr, 7, 09 - 1]0 Raciąz

cena 31,02pkt
51,02 pktskrócetrie czastt

clostalvv
20,00 pkt

3
MAR - POL Marcin Zbigńew Ochoński,

Cetki 5, 87 - 500 Rypin

cella 53,82 pkt
63,82pktskrócenie czasu

clostaw,r,
10,00 pkt

4
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe

NOVBUD Nowakowska Agnieszka
ul. Grunwaldzka88/35,09 - 100 Płońsk

cenćl -ł5,94 pkt 85,94 pkt

WÓJ GMlNY

Tomaszewski

poclpis ki nika zarnawiającego
lub osobv pr zniego upowaznionej


