POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 16.03.2018 roku

PZD-ZP-U.26.6.4.2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1.

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, woj. małopolskie
tel, faks: (18) 26 628 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów”
Nomenklatura CPV: 45233140-2 – roboty drogowe, 45233223-8 – wymiana nawierzchni drogowej,
45220000-5 – roboty inżynieryjne i budowlane, 45100000-8 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę, 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45223000-6 – roboty budowlane w
zakresie konstrukcji.

Prowadzonego w trybie:
Przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) zwanej dalej Ustawą
3.
Numer
oferty

Liczba ofert złożonych: 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Firma
Handlowo-Usługowa
TRANS” sp. j. Kalata
34-424 Szaflary, os. Nowe 1E

1.

Liczba pkt
w
kryterium
CENA waga [60]

Liczba pkt. w kryterium: Wydłużenie
okresu gwarancji w stosunku do
minimalnego okresu gwarancji
(minimum 5 lat) przewidzianego
przez Zamawiającego -waga [40]

Suma
punktów

60,00

40

100

„KAL-

4.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

5.

Wynik przeprowadzonego postępowania: dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:
Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS” sp. j. Kalata
34-424 Szaflary, os. Nowe 1E
Cena wybranej oferty:
Suma cen jednostkowych: 25 998,00 zł

UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową „KAL-TRANS” sp. j. Kalata spełniła
wszystkie postawione przez Zamawiającego w siwz wymagania. W związku z powyższym oraz na
podstawie kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 1 Ustawy – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia): (cena
/60%/, Wydłużenie okresu gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji (minimum 5 lat)
przewidzianego przez Zamawiającego /40%/) Zamawiający uznał przedmiotową ofertę za
najkorzystniejszą.
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