
 

 

 

                                                

 
Nowiny, dnia 23 października 2018r.  

INO.272.80.P.18 
 

Strona Internetowa Zamawiającego  
Tablica Ogłoszeń 

 
    

INFORMACJA O WYNIKACH  

 
Gmina Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, Informuje że w dniu 18.09.2018r. o godz. 12.15 odbyło się 

otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”  w systemie zaprojektuj – zbuduj numer postepowania: INO.272.80.P.18 

 
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert. 
 
  Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego ofertą najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy: 
 
Oferta nr 1 

 
Wyboru dokonano ze względu na to, iż oferta była najkorzystniejsza, niepodlegająca odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość 

punktów, a kryteriami oceny były: „Cena”, „Doświadczenie Kierownika Wykonawcy ” oraz „Wydłużony okres rękojmi”.  

 
Cena :       (3995660,01 / 3995660,01) x 60 % = 60,00= 60,00 pkt. 
Doświadczenie Kierownika Wykonawcy:   2 budowy= 10,00 pkt.  
Wydłużony okres rękojmi:   60 miesięcy = 0,00 pkt. 
     
O = 60,00 pkt. + 10,00 pkt. + 0,00 pkt.       = 70,00 pkt.  

 

 
Zamawiający nie wyklucza z postępowania żadnych Wykonawców. 
Zamawiający nie odrzuca z postępowania żadnych Wykonawców.  
 
 
Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowa z wymienionym Wykonawcą 
zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

 
 

 
 

Nazwa 

 
 

Cena brutto 

 
 

Doświadczenie 
Kierownika 
Wykonawcy  

  

 
 

Wydłużony 
okres rękojmi  

 
 

Terminu wykonania zamówienia 

 
 

Warunki 
płatności 

 
Trasbud Budownictwo 
T. Michalski, R. Majchrzyk  
Sp.J 
Ul. Żeromskiego 84 
26-067 Strawczyn  
 

 
3.995.660,01 zł 

(brutto) 

 
2 budowy 

 

 
60 miesięcy 

 
Do dnia. 29.11.2019 r. z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów:  
Wykonanie projektu budowlanego wraz ze 
wszczęciem procedur zmierzających do 
uzyskania zgody na realizację robót lub 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZRID 
do dnia 29.03.2019 r.,  

Uzyskanie zgody na realizację robót lub 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZRID 
wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem 
wszystkich etapów projektu wykonawczego 
do dnia 28.06.2019 r.,  

Realizacja robót budowlanych do dnia 
29.11.2019 r. 

 
Zgodne z 

warunkami 
określonymi 

w SIWZ 
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