
 

 

ZP.271.04.6.2016.RB                                                                                 Złotów, 21.11.2016 r. 

 

Informacja 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych: 
 

„Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” 
 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wybrano  jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

 

TRAKCJA PRKiI S.A. 
  ul. Złota 59,  XVIIIp,  00-120 Warszawa 

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną w 

poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

1) Przedsiębiorstwo „El-Kajo”  Spółka z o.o., ul. Kościuszki 27,  85-079 Bydgoszcz 

a)  cena oferty: 44,42 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 10,00 pkt 

Łączna punktacja: 74,42 pkt 

2) STRABAG Sp. z o.o.,  ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków 

a) cena oferty: 43,32 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 83,32 pkt 

3) „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.”,  

ul. Podmiejska 2,  78-500 Drawsko Pomorskie 

a) cena oferty: 49,50 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 15,00 pkt 

Łączna punktacja: 89,50 pkt 

4) TRAKCJA PRKiI S.A.,  ul. Złota 59,  XVIIIp,  00-120 Warszawa 

a) cena oferty: 60,00 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 100,00 pkt 

5) INFRAKOM Roboty Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 

Chodzież – Lider Konsorcjum 

INFRAKOM Sp. z o.o.,  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – Partner Konsorcjum 

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. SP. K.,  ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan – 

Partner Konsorcjum 

a) cena oferty: 53,16 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 93,16 pkt 



 

 

6) Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński,  ul. Norwida 9,  77-400 Złotów 

a) cena oferty: 53,35 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 93,35 pkt 

7) Marbruk Spółka z o.o.,  ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy 

a) cena oferty: 51,59 pkt 

b) termin wykonania zamówienia: 20,00 pkt 

c) okres gwarancji: 20,00 pkt 

Łączna punktacja: 91,59 pkt 

 

2. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


