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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 „Zabezpieczenie dna 

wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (nr działki 391) w miejscowości Lute w lokalizacji 

od km 0+000 do km 0+400 o długości 0,400 km” prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, została 

wybrana oferta firmy: 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

        „ARTIMEX” 

    Arkadiusz Gąbka 

 ul. F. Mireckiego 29-31 

       20-460 Lublin 

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

brutto wynosi – 196 062,60 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa 

złote 60/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 6 ofert: 

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„ARTIMEX” 

Arkadiusz Gąbka 

ul. F. Mireckiego 29-31 

20-460 Lublin 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   196 062,60 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 



 

2. WOD-BUD sp. z o. o. 

ul. Piłsudskiego 12/1 

23-200 Kraśnik 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   283 956,04 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 69,05 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 69,05 

 

3. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe 

Spółka Akcyjna w Kraśniku 

ul. Kolejowa 6 

23-200 Kraśnik  

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   319 288,59 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 61,41 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 61,41 

 

4. Firma REM-BUD  

Kot Mariusz 

Dębina 29 

23-107 Strzyżewice 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   213 814,70 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 91,70 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 91,70 

 

 

5. ZAKŁAD REMONTOWO- 

USŁUGOWO-KONSERWACYJNY 

Henryk Łagowski 

ul. Bieszczadzka 17 

26-600 Radom 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   197 230,41 zł 

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy pzp ponieważ 

w kosztorysie ofertowym brak jest dwóch pozycji przedmiaru robót – 1. Wyrównanie 

istniejącego podłoża tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy 12 cm – wykonanie 

opaski tłuczniowej o szerokości 0,50 m wzdłuż płyt betonowych – 35,40 m³. 

2. Plantowanie skarp i dna wykopów wykonanych mechanicznie (plantowanie skarpy przy 

poboczu o szerokości 1,0m). Grunt kat. III- 800,00m².  

 

6. „EKOOGRÓD” 

Władysław Łukomski 

Godziszów Pierwszy 160 

23-302 Godziszów 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   234 463,35 zł 

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ponieważ nie 

wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie ze SIWZ wadium w kwocie 



3 000zł powinno być wniesione do dnia 01.04.2011r. do godz. 11:00. Oferta Wykonawcy 

została odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt 5. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

drogą pocztową, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

       Wójt Gminy Modliborzyce 

       mgr inż. Witold Kowalik 

          

 

 

 

 

 


