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Adresat 
(wszyscy Wykonawcy) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
o Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z post ępowania 

oraz o odrzuconych ofertach Wykonawców 

Dotyczy: Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkó ł  
w Kuczkach Kolonii. 

Działaj ąc na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiaj ący informuje, że 
w przedmiotowym post ępowaniu na „ Remont i modernizacja boiska sportowego przy Zespole 
Szkó ł  w Kuczkach Kolonii,, postanowił  jako najkorzystniejszą  wybrać  ofertę  złożoną  przez 
Wykonawcę , firmę : AS-BUD FIRMA BUDOWLANA Jakub Maciej Tadejko 19-300 E łk 
ul. Jana Brzechwy 3/25. 

W przedmiotowym post ępowaniu złożono 6 ofert. 

Jednocze śnie zamawiaj ący informuj ę , iż  z postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego z Wykonawców. 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym post ępowaniu 
była najniższa cena. Wykonawca, AS-BUD FIRMA BUDOWLANA Jakub Maciej Tadejko 
19 - 300 E łk ul. Jana Brzechwy 3125 zaproponował  najniższą  cenę  za realizacj ę  przedmiotu 
zamówienia spośród Wykonawców, którzy nie podlegaj ą  wykluczeniu i odrzuceniu. 

Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

Numer oferty 
1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
BELLSPORT" Grzegorz Leszc ń ski, 41 -923 Bytom ul. Hutnicza 4 

Cena ( wynagrodzenie) ryczałtowe brutto 1 678 498,52 zł  
Kolejność  

Kryterium Ocena Łączna ofert wg 
kryterium 

oceny (liczba pkt) 
Uzasadnienie punktacja ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (cocenu punktowi) = 	--- -- ------------- X 100 

Cena oferty badanej Oferta szósta 
najni ższa 	58,72 pkt. 

58,72 pkt. 
w kolejności 

985 692,10 

C = 	-------------- x 100 = 58,72 pkt. 
1 678 498,52 z ł  



Numer oferty 
2 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
AS-BUD FIRMA BUDOWLANA Jakub Maciej Tadejko 19-300 E łk, ul. Jana Brzechwy 3/25 
Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 985 692,10 zł  

Kolejność  

Łączna ofert wg 
Kryterium Ocena Uzasadnienie punktacja 

kryterium 
oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

C (ocena punktowa) _ 	------------------ X 100 Oferta 
Cena 
najni ższa 

Cena oferty badanej 

100,00 pkt. 
pierwsza 

100,00 pkt. 
985 692,10 z ł  w kolejności .ł  

C = 	------------- x 100 = 100,00 pkt. 
______ 985 692,10 zł  J  

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
Numer oferty Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Us ługowo — Handlowe „INTERBUD" Sp. z o.o. 

3 	26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154 
Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 1 521 008,55 zł  

Kolejność  

Łączna 	
ofert wg 

Kryterium 	Ocena 	 Uzasadnienie 	 punktacja 	
kryterium 

oceny 	(liczba pkt) 	 ceny 

Cena brutto najniższej 
zaproponowanej oferty 

C (ocena punktowa) = ----- ---- --------- X 100 
Cena 	 Cena oferty badanej 	 Oferta pi ąta 
najni ższa 	64,80 pkt. 	 6480 pkt. 	

w kolejności 
985 692,10 z ł 	 ,  

C = -------------- x 100 = 64,80 pkt. 
1 521 008,55 z ł  



Numer oferty 
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
PH - U „KASMAR" ul. Jastrzębia 5/46, 26 	600 Radom 
Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 1175 404,96 zł  

Kolejność  

Łączna ofert wg 
Kryterium Ocena 

Uzasadnienie punktacja 
kryterium 

oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocena punktowa) 

= 	------------------ X 100 

Cena oferty badanej Oferta druga 
najniższa 83,86 pkt. 

83,86 pkt. 
w kolejno ści 

985 692,10 zł  
C = -------------- x 100 = 83,86 pkt. 

1 175 404,96 zł  

Numer oferty 
Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
EURO-BRUK Kamila Żak ul. Kosowska 2/4 m 60,26 - 600 Radom 
Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 1 376 498,18 zł  

Kolejność  

Łączna ofert wg 
Kryterium Ocena 

Uzasadnienie punktacja 
kryterium 

oceny (liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

cena 
C (ocena punktowa) 

= 	---- -------------- 
	 X 100 

Cena oferty badanej Oferta trzecia 
najniższa 71,61 pkt. 71,61 pkt. 

w kolejno ści 
985 692,10 zł  

C - -------------- x 100 = 71,61 pkt. 
1376 498,18 z ł  



Numer oferty 

6 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 
EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolność  8 lok.7, 26- 600 Radom 
Cena ( wynagrodzenie) rycza łtowe brutto 1 427 368,95 zł  

Kolejność  
Łączna 

ofert wg 
Kryterium 	Ocena 

Uzasadnienie punktacja 
kryteriu m 

oceny 	(liczba pkt) ceny 

Cena brutto najni ższej 
zaproponowanej oferty 

C (ocena punktowa) = 	------------------ X 100 
cena 	 Cena oferty badanej Oferta czwarta 
najniższa 	69,06 pkt. -  

69,06 pkt. 
w kolejności 

985 692,10 zł  

C = -------------- x 100 = 69,06 pkt. 
1 427 368,95 zł  

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drog ą  elektroniczną . W przypadku 
przesłania zawiadomienia w inny sposób umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym ni ż  
10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Na podstawie art.27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiaj ący prosi o niezwioczne potwierdzenie otrzymania 
faksem niniejszego pisma na nr 48 320 23 57. 

Zpowaźaniem: 
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Miejsce publikacji zawiadomienia 
Strona internetowa Zamawiaj ącego - www.bip.ozd.pl  dnia 07.05.2014 r. 
Tablica ogłoszeń  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia 07.05.2014 r. 


