Opatówek, dn. 13.04.2017 roku
Zp.In.271.3.2017

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 10.04.2017 ROKU.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

" Przebudowę drogi gminnej 675537 P ul. Kaliska w miejscowości Szałe ".

W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98- 235 Błaszki
Cena wybranej oferty: 2.900.667,80 zł.
Okres gwarancji i rękojmi - 60 m-cy.
Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte
kryteria oceny ofert. Cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi - 40 %.
Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.

Nr
oferty

1.

2.

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres
Wykonawcy

SIDROG Sp. z o.o.,
98 – 235 Błaszki
Domaniew 9
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
Spółka Akcyjna,
62-800 Kalisz, ul . Noskowska 3-5.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Liczba pkt
Liczba pkt
w kryterium:
w kryterium:
Razem
cena
gwarancja/
rękojmia
165,87

120,00

285,87

180,00

120,00

300,00

W informacji o wyborze najkorzystniejszej winno być:

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
SIDROG Sp. z o.o.
Domaniew 9
98- 235 Błaszki
Cena wybranej oferty: 2.900.667,80 zł.
Okres gwarancji i rękojmi - 60 m-cy.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte
kryteria oceny ofert. Cena - 60 %, okres gwarancji i rękojmi - 40 %.
Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.

Nr
oferty

1.

2.

Firma (nazwa) nazwisko oraz adres
Wykonawcy

SIDROG Sp. z o.o.,
98 – 235 Błaszki
Domaniew 9
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
Spółka Akcyjna,
62-800 Kalisz, ul . Noskowska 3-5.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Liczba pkt
Liczba pkt
w kryterium:
w kryterium:
Razem
cena
gwarancja/
rękojmia
180,00

120,00

300,00

165,87

120,00

285,87

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

