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Kamieńsk, dn. 08.10.2010r. 
Nr sprawy: ZP/340/6/2010 
Znak: ZP/341/125/2010 
 
Dotyczy zamówienia publicznego na wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po 
uprzednio wykonanej kanalizacji sanitarnej) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk- etap V, zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. 
 

Zawiadomienie o zwiększeniu wartości zamówienia 
 
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dn. z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 i Dz. U. Nr 161, poz. 1078) zamawiający zwiększa wartość 
zamówienia do ceny najniŜszej i najkorzystniejszej oferty. 
Było 60.040,75 zł. +22% Vat = 73.249,72 zł. ogólna wartość brutto, a jest 60.754,84 zł. +22% 
Vat = 74.120,90 zł. ogólna wartość brutto.  
Wartość najtańszej i najkorzystniejszej oferty- wynosi 60.754,81 zł. ogólna wartość netto + 
22% VAT =  74.120,87 zł. ogólna wartość brutto.  
 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
(nazwa /firma/, albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru)  
 
ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 informuje, Ŝe do realizacji w/w zamówienia  
publicznego wybrano ofertę Nr. 2  jako najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna   
liczba uzyskanych punktów-100 pkt.) i nie podlegającą odrzuceniu oraz spełniającą wszystkie  
wymagania zamawiającego) od   wykonawcy  nie podlegającego wykluczeniu tj. Przeds. 
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 97-500 Radomsko ul. M. Reja 8 z ceną  60.754,81 zł. 
ogólna wartość netto + 22% VAT =  74.120,87 zł. ogólna wartość brutto.  
Słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia zł. 87/100.   
 
 

Zawiadomienie o złoŜonych ofertach 
(nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację ) 

Nr 
oferty 

Nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsce zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złoŜyli 

oferty 

Kryterium oceny ofert: 
cena 100% 

(ogólna wartość brutto) 
Liczba pkt. w kryterium: 

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

x 100% 

Łączna 
punktacja 

1 
 „DROMOST” Sp. jawna 
J. Łaska, M. Łaska , M. Łaska-Maćkowiak 
97-500 Radomsko Lipie 12B   

74.120,87 zł.: 103.032,05zł. 
x 100 pkt. x 100% = 71,94 
pkt. 

71,94 pkt. 

2 
Przeds. Robót Drogowo-Mostowych  
Sp. z o.o. 
97-500 Radomsko ul. M. Reja 8 

74.120,87 zł.: 74.120,87  zł. 
x 100 pkt. x 100% = 100,00 
pkt. 

100,00 pkt. 
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Zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp , 
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

moŜe być zawarta 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego z w/w  
wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o  
wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyŜ zawiadomienia te zostaną przesłane w sposób  
określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz.759 i Dz. U. Nr 161, poz. 1078). 

Planowany dzień zawarcia umowy to 14.10.2010r. w godz. 7 00 – 15 00 . 
 
 
 
 
 

Dyrektor 
mgr inŜ. Kazimierz Maj 

 
 
 


