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Golina, 24,07.2017r.
Gmina Golina
Urząd Miejskiw Golinie
Ul, Nowa 1

62-590 Golina Wszyscy Wykonawcy

l nformacja o wybo rze naj ko rzystn iejszej ofe rty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn.: ,,Przebudowa drogi w miejscowości Golina,
ul. Bohaterów ltWojny Światowej"

1. Działając na podstawie ań. 92 ust. 2, w związku z ań. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy
z 29.01.2004 r. Prawozamówień publicznych (Dz. U.z2015r,poz,2164zezm.),zwanej
dalej: ,,ustawą Pzp", ZamawiĄący informuje o wyborze najkorzystniejszej ofeńy źożonej
przez Wykonawcę:

Firma Budowlano - Usługowa ,,EKO-BUD" s.c.
E!żbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 28, 62-310 Pyzdry

(podać nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżelijest miejscem
wy ko n yw a n i a d z i ał al n o ści wy ko n awcy, któ reg o ofe rtę wyb ra n o)

2. Zamawiający zgodnie zart.92 ust. 1 pkt'1 ustawy Pzp, informuje o wykonawcach, ktorzy
złożyli ofeńy podając nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jezeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, a takze punktację
przyznanąofertom w kazdym kryterium oceny ofeń i łącznąpunktację.

3. Zamawiający nie dopuszczał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w ań, 92
ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Lp.

Nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca

zamieszkania i adresy, jezeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców

Liczba punktów
w kryterium

Cena

Liczba punktów
w kryterium

Okres gwarancji i rękojmi

Łączna
liczba

punktów

1,

Zakład Robót l nzyn ieryjnych
lnz. Stanisław Dropiński

Ul. Królowej Marysieńki 12,

62-510 Konin

59,54 40,00 99,54

2.

Firma Budowlano-Usługowa
,,EKO-BUD" s.c.

Elzbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 28,62-310 Pyzdry

60,00 40,00 100,00

3.

Zal<ład Usług Ogolnobudowlanych
Roma Ruszkowska

Ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23,
62-540 Kleczew

53,42 40,00 93,42

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane
ANBUD Sp, z o.o.

Ul. Zofii Urbanowskiej 8,

62-500 Konin

57,26 40,00 97,26
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4, Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa
w ań. 92 ust, 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie uniewaznił postępowania na zasadzie art,92 . 7 ustawy Pzp.

zamawiającego
z niego upoważnione)

Zamieszczo n o n a stro n i e i nte rn etowej ZamawiĄąceg o : www. 9 ol i n a. p l


