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Z A W I A D O M I E N I E

Urzad Gminy Kolbicl zawiadamia, zgodnie z dyspozycja. art.92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zam6wicri public/nych (Dz.U. z 2004 roku, Nr !9, poz.l77 - z p6znicjszymi
zmianami), o rozstrzygnitjciii przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ulicy Traugutta w
Kolhieli" 7amieszczonego:wBiu!etynie ZamowieriPublicznych d n i a 0 4 m a j a 2 0 l O r o k u j a k o
ogloszenie nr I07673- 20IO, w Biulctynic lntbrinacji Publiczncj Gininy Kolbiel oraz na lablicy
ogloszen przed Urz^dem Gminy Kolbiel w dniu 04 maja2010 roku.

W przclargLi zlo/ono szesc ofcrt. .
Ofe r t anr l - zlozonaprzez .,Planeta' 'Sp.zo.o.03-289Warszavva ul.Zdziarska21,zcen^.
439.161,50 z] brutto s-lownie: czterysta trzydziesci dziewi^c tysi^cy sto szescdzicsi^,t jeden
zlotycli pi^cdziesia,t groszy uzyskaia 86 punkt6w na podstavvie krylcri6w oceny ofert zawartych
w Spccytlkacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. zakwalifikowano jako 5 ofert? w przetargu.

Oferta nr 2 - zlozona przcz Przedsi^biorstvvo Budowy Dr6g i Most6w sp. z o.o. ul.Kolcjowa 28,
05 - 300 Mirisk Mazowiecki, zcena^407.l68.0l zl brutto. stownie: czterysta siedem lysiecy sto
szescdziesi^tosiemztotychjedengrosz, uzyska!a 92,8punktow napodstawiekryteri6woccny
ofert zavvartych w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6vvienia, /,akvvalifikowanojako 2 otert^
vv przetargu.

Oferta nr 3 - zlozona przez KONSORCJUM - POL-DROG WARSZAWA Sp. / o.o. O l -998
Warszawa ul.Arkuszowa 7. POL-DROG OLF,SNICA Sp6tka Akcyjna 56-400 Olesnica Ciesle
44, z cenq. 407.533,19 zl brutto, slownie: czterysta siedem lysi^cy pi^cset tr/,ydziesci trzy ztolych
dziewi^tnascic groszy. uzyskala 92.76 punkt6w na podstavvie kryleri6w oceny ofert zavvartych w
Specyfikacji lstolnych Warunk6w Zamowienia, zakwalifikovvanojako 3 olerte w przetargu.

Ofertanr4-zlozonaprzczF.H.U. ,.BRUK-BlJD"PiotrSkoczck Pogorzelul.Swierkowa 31,
05 -430 Celcstyn6w/. siedzib^w Otwocku przy ul.Kraszewskiego 2A, zccna 466.74l,82
/lotych brutto slownie: czterysta szescdziesiat s/.esc tysi^cy sicdemset czterdziesci jeden zlotych
osiemdziesiqt dwa groszy uzyska!a 81 punktow na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, zakwalifikowanojako 6 ofert? vv przetargu.

Ofcrtanr5-zlozonaprzezP.P.H.U. ,,BUDBET" TadeuszBartnicki 05-319Cegt6wWozbin
z cena, 378.034.! O zl hrutto, stownie trzysta siederndziesi^t osiem tysi$cy trzydziesci cztery
ztotycli d/.iesiec groszy. uzyskala 100 punktovv na podslawie krytcnow oceny ofert zawartych w
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia, zakwalifikowanojako l ofert? w przetargu.



Ofertanr6-ztozonaprzez ZAKLAD ROBOTBRUKARSKICI I Krasnodebski Lcszek
05-220 Zielonka ul.Lukasiriskiego 7, x cenq,433.285.55 /1 brultu, shnvnie: c^lerysta trzydziesci
trzy tysiace dwiescie osiemdziesiat piec zlotych piecdzicsiat picc groszy, uzyskata 87 punkt6w
na podstawie kryteri6xv oceny ofert zawartych w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wicnia,
zakwalifikowano jako 4 oierte_ w przetargu.

Zlozone ofcrty spdniaja_ vvymogi udziatu w postepowaniu. Z postepowania nic vvykluczono
zadnego wykonawcy. nie odrzucono zadnej oferty.

Umowa w sprawic zam6wicnia publicznego zostanie zawarta vv terminic nic kr6tszym niz
pi^c dni od dnia przeslana zawiadomienia faksem.
Otrzymujaj
1. ,,Planeta" Sp. zo.o. 03 -289 Warszawa ul.Zdxiarska21

Lil.Boremlowska 46 04-347 Warszawa
2. Przedsi^biorstwo Budovvy Dr6g i Most6vv sp. z o.o.

ul.Kolcjowa 28,
05 - 300 Minsk Mazowiecki

3.KONSORC.IUM
P()L-DROG WARSZAWA Sp.zo.o.
01-998 Warszawa ul.Arkuszowa7
POL-DROGOLESNICA Sp6lkaAkcyjna
56-400 Olesnica Cicsle44

4. F.H.U. .,Bruk-Bud" Piotr Skoczek Pogorzel
ul.Swierkowa 3 ! 05-430 Cclcstyn6vv z siedzibq
w Olwocku przy ul.Kraszewskiego 2A

5.P.P.H.U,,BUDBET"
Tadcnsz Bartnicki
05-319Cegl6w Wozbin

6. ZAKLAD ROBOT BRlJKARSKlCH
Krasnodebski Leszek 05-220 Zielonka
ul.Lukasiiiskiego 7

7.a/a.


