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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

www.modliborzyce.pl 

  

 

  Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja ulicy 

Ogrodowej w miejscowości Modliborzyce od km 0+000,00 do km 0+881,60 o długości 

881,60 m” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny 

złożonych ofert, została wybrana oferta firmy: 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych Spółka z o. o. 

            w Janowie Lubelskim 

            Borownica 26 

            23-300 Janów Lubelski 

  Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz przedstawia korzystny bilans cenowy. Cena oferty 

brutto wynosi – 540 061,42 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt jeden 

złotych  42/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 4 oferty: 

1. STRABAG Sp. z o. o. 

ul. Parzniewska 10 

05-800 Pruszków 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 864 102,55 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 62,50 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 62,50 

 



 

2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

Spółka Akcyjna w Kraśniku 

ul. Kolejowa 6 

23-200 Kraśnik  

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 618 216,30 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 87,36 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 87,36 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych Spółka z o. o. 

w Janowie Lubelskim 

Borownica 26 

23-300 Janów Lubelski 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 540 061,42 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 

 

4. Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Spółka z o. o. 

ul. Graniczna 3 

23-210 Kraśnik   
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –  590 533,46 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 91,45  

Łączna punktacja przyznana ofercie: 91,45 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

faksem, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 

       Wójt Gminy Modliborzyce 

          mgr inż. Witold Kowalik 


