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Znak: ZP/341/113/08 

 
 
Dotyczy zamówienia publicznego na wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej (po 
uprzednio wykonanej kanalizacji sanitarnej) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk – III etap, 
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
(nazwa /firma/, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano  

oraz uzasadnienie jej wyboru) 
 
ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 informuje, Ŝe do realizacji w/w zamówienia  
publicznego wybrano ofertę Nr. 3  jako najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna liczba  
uzyskanych punktów-100 pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy  
STRABAG Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7 PL 03-472 Warszawa STRABAG Sp. z o.o. Oddz.  
Łódź ul. P.O.W.17/10 90-248 Łódź z ceną  68.764,80 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT =   
83.893,06 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł. 06/100.   
 

Informacja o złoŜonych ofertach 
(nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację) 

 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby, adresy 
wykonawców, 
 cena oferty 

Liczba pkt. w kryterium: 100 pkt.    
(cena 100%-ogólna wartość brutto)  

Wzór = najniŜsza cena : badana 
cena x 100 pkt x 100% 

Razem 

1 

Przeds. Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o.o. 
Ul. M. Reja 8 
97-500 Radomsko 
Cena: 70.098,60 zł.+22%Vat = 
85.520,29 zł. ogólna wartość brutto. 

83.893,06 zł. : 85.520,29 zł. x 100 
pkt. x 100% = 98,10 pkt. 

 98,10 pkt. 

2 

 „DROMOST” Sp. J. 
J. Łaska, M. Łaska  
M. Łaska –Maćkowiak 
Lipie 12B 
97-500 Radomsko 
Cena: 102.342,38 zł.+22%Vat 
=124.857,70 zł. ogólna wartość 
brutto.   

83.893,06 zł. : 124.857,70 zł. x 100 
pkt. x 100% = 67,19 pkt. 

 67,19 pkt. 

 
 
3 
 
 

STRABAG Sp. z o.o. 
Ul. B. Brechta 7 
PL 03-472 Warszawa 
STRABAG Sp. z o.o. 
Oddz. Łódź 
Ul. P.O.W.17/10 
90-248 Łódź 
Cena: 68.764,80 zł.+22%Vat = 
83.893,06 zł. ogólna wartość brutto.   

83.893,06 zł. : 83.893,06 zł. x 100 
pkt. x 100% = 100,00 pkt. 

100,00 pkt. 

 

 

Dyrektor 
mgr inŜ. Kazimierz Maj 


