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Wg rozdzielnika 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 
publicznej nr 641777 Złożeniec - Pustkowie". Zamawiający - Gmina Pilica dokonał wyboru 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

BOLTECH Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno 

Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert 
przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z treścią SIWZ oraz 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 

Numer 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy 

Liczba pkt 
w kryterium 

cena 

Liczba pkt 
w kryterium 

okres 
gwarancji 

Razem 

1. 
P.U.H. „DOMAX" Arkadiusz Mika 
ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów 47,75 40,00 87,75 

2. 
TRANZIT Sp. z o.o. 
Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew 56,53 40,00 96,53 

3. 
BOLTECH Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno 60,00 40,00 100,00 

4. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych „Myszków" Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki 

53,30 40,00 93,30 



5. 
Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT" 
Sp. z o.o., Sp. komandytowa 
ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa 

47,50 40,00 87,50 

6. 
„IMPART" Dyszy Andrzej 
Celiny ul. Męczenników 34 
42-625 Ożarowice 

22,12 40,00 62,12 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Kopia - aa. 

Rozdzielnik: 
- strona internetowa: http://www.pilica.bip.jur.pl/ 
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