OGŁOSZENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO,
poniżej progów unijnych)
(pieczęć Zamawiającego)

numer sprawy: RI.II.272.18.2014
1. Zamawiający:

POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
z siedzibą ul. Iłżecka 37
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
TEL.(41) 247- 66 -10 LUB FAX. (41) 247- 69 - 65
Wydział Dróg – część dotycząca przedmiotu zamówienia telefon: (41) 247-60-82
Wydział Rozwoju Powiatu - Referat Zamówień Publicznych i Przetargów - część
proceduralna telefon:(41) 247-64-68
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„Remont drogi powiatowej Nr 0650T Godów –
Doły Biskupie od km 0+000 do km 0+750”
Ilość złożonych ofert wynosi: 2
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Zarząd Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy

MPRD sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 23,
27-400 Ostrowiec Św.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta zdobyła najwyższą ilość punktów w ocenie Komisji
Przetargowej.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2014 – 11 - 21 (Zgodnie z art. 94 Pzp.)

W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty. Wykaz wraz ze streszczeniem ocen przedstawia
poniższe zestawienie:
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa i adres wykonawcy

MPRD sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św.
„BUDROMOST – STARACHOWICE” sp. z o.o.
27-215 Wąchock, ul. Św. Rocha 31

Liczba
punktów
w
kryterium
Cena

Liczba
punktów
w
kryterium
----------

Razem

100

100

85,87

85,87

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Zgodnie z art. 180 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec czynności podjętych przez
zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.

data: 31.10.2014 rok

_________________________________
podpis i pieczęć Starosty

