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ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi 
dojazdowej do pól w miejscowości Lipie" 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  
publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą", 
Zamawiający przekazuje informacje w zakresie przedmiotowego postępowania. 

I. 	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnienie wyboru 

Oferta firmy Budromost — Starachowice sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27 — 215 Wąchock na 
podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, została uznana za ofertę  najkorzystniejszą. 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniony Wykonawca został  wybrany w oparciu o kryteria określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Firma Budromost — Starachowice sp. z o.o. uzyskała najwyższą  ilość  punktów w oparciu 
o ustalone kryteria. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 
Ilość  punktów w kryterium: 

RAZEM 
cena gwarancja 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo — Mostowych 59,65 40 

L Karol Cieśla 99,65 
Chybice 77 174 548,56 zł  60 miesięcy 

27 — 225 Pawłow 
Budromost — Starachowice sp. z O.O. 60 40 

2.  111. Św. Rocha 31 100 

27 — 215 Wąchock 173 540,82 zł  60 miesięcy 



Informacja o terminie, po uplywie którego może zostać  zawarta umowa 
w sprawie zamówienia publicznego 

Zgodnie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

Informacja o środkach ochrony prawnej przyslugującej Wykonawcy 

Od niniejszej decyzji przysługują  środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 
z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) - dział  VI "Środki ochrony prawnej". 
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