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Golina, 12.03.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

N r ref 
ęrg,,qp$ln 

yoffi,fr"lA 1, 20 1 8

ul. Nowa 1, 62-590 Golina
NlP 665_273-35-71

lnformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, pn.:,,Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji

publicznej na terenie K OSl budowa dróglścieżek dla rowerów z punktem

przesiadkowym na terenie gminy GoIina", w zakresie części 2 obejmującej: Budowa

ścieżki rowerowej w ul. Kusocińskiego w Golinie w pasie drogi powiatowej nr 3316P

(odcinek od ul. Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie) - odcinek

o długości 6't5m i szerokości 2,5 m.

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. Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej

dalej ustawą Pzp, zamawialący informuje o wyborze najkorzystniejszej ofeńy, złożone)

na ww. częśc, przez Wykonawcę,

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Trans Gaj" s. c.

ul. Zagorowska 16, 62-500 Konin

11,1ociac l)az,|ye albo itllię i nazwisko, stedztbe albo tniejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem
w y ka rl yw a n i a d z l ał a l rl o sci w y ko rl aw cy. kto reg o ofe ftę wyb ra n o)

2 Zamawiający zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, informuje o pozostałych

Wykonawcach, ktorzy złożyli ofeńy na częśc 2. podając nazwy albo imiona i nazwiska,

siedziby aIbo miejsca zamieszkanta i adresy jezeli są miejscami wykonywania

dztałalnoscl wykonawcow, a takze punkIaqę przyznaną ofeńom w każdym kryterium

oceny ofert i łączną punktację:

Lp
Nr

ofeńy

Nazwy albo imlona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy, jeze|i sa mlelscami wykonywania
dz]ałalności wVkonawców

Liczba punktów
w kryterium

cena

Liczba punktów
w kryterium

okres gwarancji

Łączna
liczba

punktów

1 1
GOLIAT lI Sp z o o

Branno u1, Konwa]lowa 6 62-586 Rzgow
45 39 40 00 85 39

2 2
BRUKPOLSp.zoo,

Strzelce WlelkIe Blc 63-820 Piaski
47 ,57 40 00 87 57

3 4
FEN|X BUDOWNICTWO Sp z o o
Ul, Dworcowa 23a, 62-230 Witkowo

47,70 40,00 87,70

4 5

Zakład Robot lnzynieryjnych lnz.

Stanisław Dropiński
Ul Krolowe1 MarysteńkI 12,62-510 Konin

c/.J I 40,00 aa a,1



5 6

Zakład Usług OgoInobudowlanych
Roma Ruszkowska

Ul 50 Lecla KopaIni Konln 23,

62-540 Kleczew

50,64 40,00 90,64

6 7

BUDMAR Firma Remontowo Budowlana
Marcin Gutowski

Rozalin 64, 62-400 Słupca
47,BB 40,00 87,88

7 ó

Przedslebtorstwo Usłu gowo Handlowe
"Trans Gaj' s c

UI Zagorowska 16, 62-500 Kontn

60,00 40,00 100,00

Nr referencylly Zp 27 1 2 2a17

Zamawiajacy
w ań 92 ust.

Zamawlalący
w ań 92 ust

Zamawiający
pkt 7 ustawy

zakupow, o ktorym mowa

zakupow, o ktorym mowa4

5

nie dopuszczał dynamicznego systemu
,1 pkt. 5 ustawy Pzp.

nie ustanawiał dynamicznego systemu
1 pkt. 6 ustawy Pzp

nie uniewaznił postępowania w zakresie części 2, na zasadzie ań. 92 ust, 1

Pzp

a zamawiającego
z niego upoważniorle)

Zamteszczono na stronie inlernetowejZamawiającego: _!l_!:Y:l_{.§Lłji!|ą_,ji_!

(podpis l
lttb osoby


