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pow. Kartuzy. woj. Pomorskie
Tel. (058) 684-11-21
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INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej od kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 styczn ia
2004r. - Prawo zamówień publicznych

Dotyczy: Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi.
Część – 1 „Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino – Ostrzyce w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G”
Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Budowę trasy rowerowej
na odcinku Somonino – Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G” wybrana
została oferta Nr 4: Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „DROMOS” ul. Gdańska 26, 83-300
Kartuzy z oceną 100 pkt (60 cena + 30 okres gwarancja + 10 termin zapłaty) oraz ceną 2.986.423,38
PLN brutto
(słownie:dwamilionydziewięćsetosiemdziesiątsześćtysięcyczterystadwadzieściatrzyzłote 38/00).
Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1 – Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia - cena – 3.807.756,72 brutto.
ocena – 87,06 pkt (47,06 cena + 30 gwarancja + 10 pkt termin);
Oferta nr 2 – EUROVIA POLSKA Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
- cena – 3.807.756,72 brutto, ocena – 76,07 pkt (36,07 cena + 30 gwar. + 10 pkt termin);
Oferta nr 3 – BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa - cena – 3.979.251,72 brutto.
ocena – 85,03 pkt ( 45,03cena + 30 gwarancja + 10 pkt termin);
Zgodnie ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, wybrana oferta jest ofertą
najkorzystniejszą.
Zgodnie z art. 94, ust.1, pkt 2 ustawy pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu
podpisania umowy.
Za Zamawiającego
Wójta Gminy
/-/Marian Kryszewski
Do wiadomości:
1. a/a.
2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy
3. Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia.
4. EUROVIA POLSKA Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
5. BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

