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Info rmacj a po wyborze naj korzystniej szej oferĘ

DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trytie podstawowlm bez
negocjacji o wartości ńeprzel<raczającej progów unijnycĘ o jakich starrowi art. 3 ustawy Pzp, na,.

,oRozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Dłzazga wraz z mostem o JNI 01005659
na rzece wkra"

Działając na podstarvie art. 253 ust. 1 pkt l ustarłr,z dnia ll rvrześnia ż0l9 r. - Prarvo zamówień
publiczn1,-clr (Dz, U. z 2{}21 r. poz. II29 r. zę zm.; dalej ..PZP"). infornrrrie o dokonaniu wyboru
naj korzr,stni ej s z ej ofert1,, zło żonej przez Wl,kona\ycę :

Ofcfta Oznaczona nr rrż" zlażona przęz,.

STRABAG Sp. z o.o.;
()5 - B00 Pruszkorv ul. Parzniervska l()

Darre rl }.brarrej ofert.v:

Wartość netto: 12.832.558,90 zł

Podatek YAT ż3o/o - 2.951.488,55 zł

Wartość tlrutto: 75.7M.047,45 zł

,yłownie bnłto zklry,ę|1 pięłnaście milionów si.eclemset rlsiełndziesiqt cztery) tysiqce czterclzieści siecJem ł5. ]00

Licńa uzyskanych punktów: 98,87

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Kryterium

DOŚWIADCZBNIE
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KryteriLrnl

clvARĄNC.IA

oznaczona nl ,,2" z.lożornprzez,.
STŁĄBA(I Sp z o.o,; 0j,800
Pnrszkórł ul. Parznierłska l0



Ol-crta oznaczona nr ,,3" zlożona prz,e,z.

Przedsiębiorstrł o Transpońorłrl -
Handlorłe _.WAPNOPOL" Adanr
Nortakori,ski: 06 - 450 Glinojeck ul-

Nadrzeczna iż

ó().00 i0,00 5.00 20"00

uzasadnienie:

Wl,brana oferta spełnia rvsz_vstkie w},magania zama\§ia.iącogo określone w treści s§z. Ofefia zgodnie
z kn,tcriani ocenv ofert uz,vskała najkorz},stniejsz}, bilarrs \\ rvr.szczególnron,vch knteriach
(najlł,l-zsza ilość punktólv). Oferta najkorzvstrriejsza tv rozumit,llitl ań. 239 rrst. 2 Pzp.

l. Działając na podstar.vie art. 2.-53 rrst. 1 pkt 2 ustarr1 Pzp zamarviając1- informuje. ze rł
prorvadzonym postępou,aniu zostałr, odrzuconc of-ertr :

a) MOST SP Z 0.0.; 81- 862 Sopot ul. Kujarvska 5lA
b) Warszalvskie Przedsiębiorstrvo Mostorve MOSTY Spolka z ograniczoną odporvicdzialnościa
BUDOWNICTWO Spólka Korrrandlto§a: 03 - 22B Warszarva ul. Man-lvilska 38/40

Zgodnie z tlęścią afi.. żż6 ust. l pkt 12 - Prarro zamólvięń publiczn_1,-ch, zamawiając\, odrzuca of-crtę

lr,r,konarrc1-. jeżeli rlr-konarvca nie ur,,razil pisorrrrrej zgod1, naprzedlużenie terminu nviazania ofertą.

Wi,,zej rrl,mienieni Ofęrenci nie rłl,razili zgod1- naprzedlużenie termintt zu,iazania ofertą.

2. Podpisarrie unrorvv rnożliwc będzie po dopelnieniu li,szelkiclr fornralności. Micjsce i ternlin
podpisania urnc}\\ v zostallą uzgodnione z r.wlonionvm rł,r,konarvcą.

DYRE KToR
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