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Rawa Mazowiecka, 01.12.2021r.

WYKONAWCY
którzy złożyli oferty

Dot.: postępowania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągach dróg powiatowych
nr 4127E ul. Kolejowa oraz nr 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129
z późń. zm.), Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągach
dróg powiatowych nr 4127E ul. Kolejowa oraz nr 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska” wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., 97-300 Piotrków
Trybunalski, ul. Południowa 17/19 w cenie ofertowej 681 039,14zł brutto za wykonanie robót objętych zamówieniem.
Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Oferta spełnia warunki Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w
SWZ: Cena (60%), Długość Okresu Gwarancji (40%).
Warunki płatności zgodne z SWZ.
Wykaz wykonawców którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom
punktacją wg. kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Kryteria oceny
Lp.
1.

Nazwa i adres
wykonawcy
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Południowa 17/19

Cena brutto

Długość okresu
gwarancji

681 039,14zł
(60 pkt.)

60 miesięcy
(40 pkt.)

Punktacja
60+40=100
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Powiat Rawski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono
ofert i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy Pzp umowa na realizacje przedmiotowego zamówienia może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę,

STAROSTA
(-)
JÓZEF MATYSIAK

WICESTAROSTA
(-)
JACEK OTULAK

__________________________________________________________________________________________
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./ fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, e-mail: starostwo@powiatrawski.pl

