Toruń, dnia 08.08.2019r.
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
Sygnatura: DZP-271.67.2019
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. Częstochowskiej w Toruniu – etap II
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Szymon Rosochowicz Euro System Trans
ul. Zimowa 17/11,
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

16202

16205

16070

16198

Cena w [zł]
brutto

Nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności
Wykonawców
Szymon Rosochowicz
Euro System Trans,
ul. Zimowa 17/11,
87-100 Toruń
Krzysztof Wiśniewski
KUNST Usługi Remontowo –
Budowlane
ul. Narcyzowa 62,
87-100 Toruń
Michał Podralski
Zakład Robót Drogowo Budowlanych
DROGBUD
Krojczyn 64A,
87-610 Dobrzyń n. Wisłą
Jacek Falszewski
BRUKSYSTEM
ul. Przybyszewskiego 6,
87-100 Toruń

Liczba pkt w
kryterium:
termin
gwarancji –
40%

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

Razem

330.386,95 zł

40,00

60,00

100,00

355.639,51 zł

40,00

55,74

95,74

381.271,99 zł

40,00

51,99

91,99

393.817,25 zł

40,00

50,34

90,34

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO:
( pieczęć i podpis)
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