Toruń, dnia 23.05.2019r.
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
Sygnatura: DZP-271.24.2019
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – dalej Pzp lub ustawa Pzp – informuję, iż w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:
Przebudowę ul. Bluszczowej w Toruniu
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Jacek Falszewski BRUKSYSTEM
ul. Przybyszewskiego 6,
87-100 Toruń
UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta jest najkorzystniejsza w przyjętych kryteriach oceny ofert, a jej
cena nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresu, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazw albo imion i nazwisk,
siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji:

Numer
oferty

Cena w [zł]
brutto

Nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności
Wykonawców

10634

Bruksystem Jacek Falszewski
ul. Przybyszewskiego 6, 87-100 Toruń

10640

BUD-WEST sp. z o.o. Sp.k.
ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń

10647

Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o.
Pigża, ul. Wojewódzka 3a
87-152 Łubianka

10638

Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowo - Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

10643

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Liczba pkt w
kryterium:
termin
gwarancji –
40%

3.325.152,18 zł.
brutto, w tym zakres
TW Sp. z o.o.

558.390,32 zł
brutto
3.343.933,83 zł
brutto, w tym zakres
TW Sp. z o.o.
741.032,34 zł brutto
3.419.868,56 zł
brutto, w tym zakres
TW Sp. z o.o.
699.128,36 zł brutto
3.537.872,13 zł.
brutto, w tym
zakres TW Sp. z
o.o. 671.598,22 zł.
brutto
3.868.530,05 zł
brutto, w tym zakres
TW Sp. z o.o.
1.042.033,98 zł
brutto

Liczba
pkt w
kryterium:
cena (koszt) –
60%

Razem

40,00

60,00

100,00

40,00

59,66

99,66

40,00

58,34

98,34

40,00

56,39

96,39

40,00

51,57

91,57

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO:
( pieczęć i podpis)
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
NIP 956-20-00-576

tel. +48 56 66 93 100
e-mail: mzd@mzd.torun.pl

www.mzd.torun.pl
fb.com l Drogowy Toruń

