
 Rogów, dn. 20.08.2019 r.  

IRG. 271.11.2019 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie : 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotulin " 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie: 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotulin " 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez: 

Aglet Sp. z o.o.  

ul. Nowogrodzka 31  

00-511 Warszawa   

Cena wybranej oferty    302.441,48 zł brutto 

Okres gwarancji 60 miesiące 

Uzasadnienie wyboru: 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu przyjęto dwa warunki oceny ofert: cena - 60 % i okres 

gwarancji - 40 % 

W kryteriach tych oferta oznaczona nr 6 uzyskała następującą punktację cena - 60 pkt., 

okres gwarancji - 40 pkt. Łącznie - 100 pkt. 

Brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Postępowanie prowadzone było w oparciu o art. 24aa - procedura odwrócona- ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

Streszczenie oceny złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) oraz adres 
wykonawcy  

Cena brutto / 
ilość punktów 

Gwarancja 
/ ilość 

punktów 
SUMA PUNKTÓW 

1. Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 
Mostów Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 28   
05-300 Mińsk Mazowiecki  
Partner – „ALTOR” Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki   

413.499,59 zł 
43,88 pkt. 

60 m-ce 
40 pkt. 

83,88 pkt. 



2. EUROVIA POLSKA S.A.  
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 
55-040 Kobierzyce 

383.318,90 zł 
47,34 pkt. 

60 m-ce 
40 pkt. 

87,34 pkt. 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych Sp. z o.o.  
ul. Południowa 17/19  
97-300 Piotrków Trybunalski 

305.377,43 zł 
59,42 pkt. 

60 m-ce 
40 pkt. 

99,42 pkt. 

4. F.H. AGRO – TRANS Ryszard Skoneczny  
Nowe Studzianki 2  
97-216 Czerniewice   

399.204,27 zł 
45,46 pkt. 

60 m-ce 
40 pkt. 

85,46 pkt. 

5. COLAS Polska Sp. z o.o.  
ul. Nowa 49 
62-070 Palędzie 

318.765,15 zł 
56,93 pkt. 

60 m-ce 
40 pkt. 

96,93 pkt. 

6. Aglet Sp. z o.o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa   

302.441,48 zł 
60 pkt. 

60 m-ce 
40 pkt. 

100 pkt. 

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób ( podstawa prawna: art. 94 ust. 1 pkt. 2 

w/w ustawy Prawo zamówień publicznych ). 

W przypadku gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej spośród pozostałych ofert. 

 

                                                                                                     

                                                                                                Zamawiający 


