
Ciepielów, dnia 26.03.2014 r. 
 

RPORiI 271.6.2014 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

Zamawiający  - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 
zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym 
na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kałków Piaski” komisja przetargowa po 
otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ 
złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-
700 Zwoleń oferując cenę brutto 151 422,16 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy 
czterysta dwadzieścia dwa złote 16/100). 

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny 
łącznie 100 pkt. 
 
 Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców: 
Oferta Nr 1 – Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 

155 943,09 zł brutto. 
Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 

Zwoleń – 151 422,16 zł brutto. 
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o. 

ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 196 362,12 zł brutto. 
 

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na 
podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp. 

 

 
Załącznik: 
1. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
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Pieczęć zamawiającego 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
 

Numer 
oferty 

Liczba pkt w kryterium 
cena 

Liczba pkt w kryterium 
.................... 

Liczba pkt w kryterium 
.................... 

Liczba pkt w kryterium 
.................... 

Liczba pkt w kryterium 
.................... Razem 

1 3 x 97,10 = 291,30 - - - - 291,30 

2 3 x 100,00 = 300,00 - - - - 300,00 

3 3 x 77,11 = 231,33 - - - - 231,33 
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............................................................. 
(data i podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 
numer strony 1/1 


	Ogłoszenie o wyniku Kałków piaski
	ZP-21 streszczenie oceny

