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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 „Zakup wraz z dostawą 

kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 

2012” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny 

złożonych ofert, została wybrana oferta firmy: 

 

FUH „OKSANA TRANS” 

Oksana Bińczak 

Grochocice 11A 

27-530 Ożarów 

 

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

brutto wynosi – 83 640,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści  

złotych  00/100) - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 11 ofert: 

1. Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o. o. 

ul. Gagarina 20 

58-306 Wałbrzych 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 102 336,00 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, Na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentu 

potwierdzającego, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Biorąc 



powyższe pod uwagę Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału  

w postępowaniu. Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 

 

2. FUH „OKSANA TRANS” 

Oksana Bińczak 

Grochocice 11A 

27-530 Ożarów 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 83 640,00 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 

 

3. Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

REMBET Sp. z o. o. 

ul. Bokserska 77 

02-690 Warszawa 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 87 576 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 95,51 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 95,51 

 

4. „KRUSZYWOSORT” 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

ul. Marglowa 83 

26-600 Radom 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 98 144,16 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 85,22 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 85,22 

 

5. P.H.U.”DAW-TRANS” 

Sławomir Podstawka 

ul. Bugajska 77 

Kostomłoty Drugie 

26-085 Miedziana Góra 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 122 016,00 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 68,55 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 68,55 

 

6. TRANSPORT CIĘŻAROWY 

Leszek Wąsik 

Wyszmontów 68 

27-530 Ożarów 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 104 304 zł 

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. Na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów  

w postaci polisy i zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, które należało potwierdzić 

„za zgodność z oryginałem”. Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca nie wykazał 

spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt  5. 

 

 



7. KOFLEX 

Mazur Agnieszka 

ul. Dęblińska 18 

24-100 Puławy 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 86 592,00 zł 

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 96,59 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 96,59 

 

8. TRANSMICH 

Stanisław Michałek 

Zdziłowice IV/1 

23-302 Godziszów 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 97 416,00 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 85,86 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 85,86 

 

9. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o. o. 

ul. Iłżecka 24F 

02-135 Warszawa 

Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 

ustawy - Prawo zamówień publicznych w związku z art. 82 ust. 2 –Pzp i art. 78 ust.1 ustawy –

Kodeks Cywilny. Wykonawca złożył ofertę nie podpisaną, a tym samym nie zachował 

wymaganej dla postępowania formy pisemnej. 

    

10. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU 

ROLNO-OGRODNICZEGO 

„MIGROLA” Iwona Winiarska 

Podole 9a 

24-200 Bełżyce 
Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 105 091,20 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia oferty,  

nie dołączył brakujących dokumentów w postaci opłaconej polisy, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej, aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 

zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  potwierdzonego „za 

zgodność z oryginałem”. Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca nie wykazał spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt  5. 

 

11. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

Spółka Akcyjna w Kraśniku 

ul. Kolejowa 6 

23-200 Kraśnik 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 84 624,00 zł   

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 98,84 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 98,84 

 

 

 



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 

        

 


