
Tomaszów Lubelski dnia 03.09.2009  
 
 
Nazwa sprawy : Roboty remontowo – wzmocnieniowe dróg powiatowych n r 3450L Setniki – Budynin, 3524L Zimno – 
Hopkie, 3528L Przewłoka – Nede Ŝów o ł ącznej długo ści 1,115 km  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy zadania pod nazwą: 

 

Roboty remontowo – wzmocnieniowe dróg powiatowych n r 
3450L Setniki – Budynin, 3524L Zimno – Hopkie, 3528 L 

Przewłoka – Nede Ŝów o ł ącznej długo ści 1,115 km 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę: 
 
Przedsi ębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. Z o. o. ul. Lwowska 

54 22-600 Tomaszów Lub. 
 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo 
 
 Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w 
sprawie podpisania umowy w terminie 7 – 10 dni po otrzymaniu zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

 
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

 
 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy Cena  

Liczba pkt w kryterium  
najniŜsza cena – 100 pkt. Razem 

1 
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
„SADEX” Janusz Sadlik Kol. Sitno 84 
22-424 Sitno 

298 450,97 
pkt87%100

97,298450

94,259651 =×  

87 pkt. x 3 = 261 pkt. 
261pkt.  

2 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – 
Mostowych sp. Z o. o. ul. Lwowska 54 
22-600 Tomaszów Lub. 

259 651,94 
pkt100%100

94,259651

94,259651 =×  

100 pkt. x 3 =300 pkt. 
300pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. - Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone  
Ŝadne oferty.  

 
- Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:  

 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty: 

 
3. - Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni 
wykonawcy.  
 - Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / 
wykonawcy:  

 
W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców: 

 
Środki ochrony prawnej: 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 
z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego. 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                          Kierownik Zamawiającego 

 
 


