
 
Zawadzkie, 19.10.2020 r. 

GMINA ZAWADZKIE 
     ul.  Dębowa 13 
  47-120 Zawadzkie 
1347-120 Zawadzkie 
ZNAK:  OR.271.2.4.2020 
 

Gmina Zawadzkie  
47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13 
tel/fax (77) 4623100 /(77) 4623175 

 e-mail: umig@zawadzkie.pl 
 www.bip.zawadzkie.pl 

 
 

Informuje 
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na : 

 
Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok 

autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego  
- Część II Wykonanie i montaż dziesięciu stojaków na rowery 

 
        
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  [tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.] informuję, że w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przebudowa drogi 
gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej  w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok  autobusowych  
i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego – Część II Wykonanie  
i montaż dziesięciu stojaków na rowery  do realizacji zamówienia wybrano ofertę: 
 

 

 firmy:  P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 

 
w cenie: 13.974,52 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta  w wyniku oceny uzyskała 100 pkt. 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
 
Nr oferty:             1 

Nazwa wykonawcy:   P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 

Adres wykonawcy:                   ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 

Cena brutto oferty:            13.974,52 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 60 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 40 
Łączna ilość punktów: 100 
 
Nr oferty:             2 

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”  
Robert Białdyga. 

Adres wykonawcy:                   ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów  
Cena brutto oferty:           24.600,00 zł 
Liczba pkt w kryterium „cena”: 34,08 
Liczba pkt w kryterium „okres gwarancji”: 24,00 
Łączna ilość punktów: 58,08 
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W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej 
oferty. 
 
Przewidywany termin zawarcia umowy Zamawiający wyznacza na dzień  27.10.2020 r.  
 
 
 
 

  B U R M I S T R Z 
 
            Mariusz Stachowski 
Kopia: 
1 x a/a   
 
 
 


