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Nr   BDK.271.2.2011

Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego  pn.  „Przebudowa  dróg  gminnych  w  miejscowościach:  Przeradz  
Nowy i Swojęcin”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Gmina Lutocin, działając zgodnie z art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), 
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu  nieograniczonego  dot.  „Przebudowy  dróg  gminnych  w  miejscowościach:  
Przeradz Nowy i Swojęcin”

Wybrano ofertę firmy:  

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C. 
ul. Konstytucji  3 Maja 33, 09-200 Sierpc

za cenę brutto:    54 562,80 zł   
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysięce pięćset sześćdziesiąt dwa złote groszy 80/100 )

Uzasadnienie wyboru 

Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Cena oferty była najkorzystniejsza z zaoferowanych. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

1. Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjno  -  Drogowych  Spółka  z  o.o.  w  Działdowie, 
ul.  Lidzbarska 31,  13-200 Działdowo,  oferowana  cena  brutto  57.023,54  zł,  liczba 
punktów w kryterium cena  – 95,68 

2. Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, 
oferowana cena brutto  54.562,80 zł, liczba punktów w kryterium cena  – 100,00 

3. Prywatne  Przedsiębiorstwo  Produk.  -  Handl.  -  Transportowe   Andrzej  Ludwiczak, 
Niechłonin 134, 13-204 Gródki, oferowana cena brutto 79.918,76 zł,  liczba punktów 
w kryterium cena   – 68,27

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o 

wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  w  sposób 

określony w art.  27 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli  zostało 

przesłane w inny sposób (art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Planowany termin podpisania umowy określa się na dzień  8   czerwca 2011 roku.  
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