Radłów, dnia 09.08.2021r.
IZPŚ.271.7.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
I. Tryb postępowania: podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji
złożonych ofert ( art. 275 pkt 1 Pzp.)
II. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej
w m. Kolonia Biskupska”
III. Została wybrana oferta firmy:
REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa,
ul. Wielkie Przedmieście 26, 46 – 300 Olesno
Uzasadnienie: Na podstawie art. 239 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę która
została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
dokumentach zamówienia.
Nazwa wykonawcy albo imiona i nazwiska, adres siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferentom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
KRYTERIUM OCENY OFERT
Oferta Nr

1
2
3
4

Nazwa i adres oferenta

REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa, ul. Wielkie Przedmieście 26,
46 – 300 Olesno
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LARIX” Sp.
zo.o. ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec
VIANKO” Sp. zo.o.
ul. Waryńskiego 3, 47 – 120 Zawadzkie
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika
42 -283 Boronów, ul. Grabińska 8

Liczba punktów w
ramach kryterium:
wysokość ceny
ofertowej

Liczba punktów
w ramach
kryterium:
długość
gwarancji

Łączna
liczba
punktów

60,00

40,00

100,00

47,76

40,00

87,76

47,91

40,00

87,91

56,97

40,00

96,97

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania
niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez
któregoś z wykonawców.
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do
udziału w następnych.
Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji w dniu 2021-08-09.
Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do
udziału w następnych.
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