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Piotrków Tryb. 1 8.04.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamóWienia publicznego

lNFORMACJA O WYBORzE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem Wyboru najkorzystniejszej ofeńy
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.0,1 .2004 r. Prawo
zamóWień publicznych (Dz.U,z2015r.poz,2164) Wtrybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa drogi dojazdowej do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych) oraz huńowni od ul. 18 -go Stycznia w

Piotrkowie Trybunalskim.

informuię. iż wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A.
ul. Roosevelta 39
97,300 Piotrków Trybunalski

został wybrany do wykonania ww. zadania. Ofeńa wykonawcy uzyskała największa liczbę
punktóww kryteriach: cena - 95 % iwydłużona rękojmia powyżej 5lat-5%.

L
p.

Nazwa wykonawcy Cena Rękojmia Łączna
liczba
ounktów

1, Przedsiębiorsiwo Budowy Dróg i

Mostów ,,ERBEDIM" sp. z o.o,
ul. Żelazna 3
97-300 Piotrków Trvbunalski

697 .796,76 zł brutto
89,53 pkt.

9 lat i 7dni
5 pkt. 94,53 pkt.

2, Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych PEUK S.A.
ul. Roosevelta 39
97-300 Piotrków Trvbunalski

657.681,00 zł brutto
95 pkt.

9lati1
dzień
5 pkt.

100 pkt.

ą Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych sp. z o.o.
ul. Kole.|owa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

905,098,18 zł brutto
69,03 pkt.

9lati1
dzień
5 pkt.

74,03 pkt.

4. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych sp. z.o.o,
ul. Południowa 17l19
97-300 Piotrków Trvb.

735,584,85 zł brutto
84,93 pkt.

9Iati1
dzień
5 pkt.

89,93 pkt.

STRABAG sp. z o.o.
ul. Parzniewska ,l0

05-800 Pruszków
766.976,49 zł brutto
81,46 pkt.

5 lat
0 pkt.

81 ,46 pkt.



ZamawiĄący zamieęa zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zamówienia o wyborze najkorzystniejszej
ofeńy jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w ań,27 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie
z ań.94 ust. ,1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych,
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