
1 

 

Gmina Fałków 
 
Numer sprawy: ZP.271.7.2019                                                                                     Fałków, 2019-10-15 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986 z późn. zm) Gmina Fałków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
nr w BZP: 602700-N-2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 oraz drogi 
gminnej nr 322005T Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w Gminie Fałków”, Nr sprawy:  
Zp.271.7.2019  
 
I. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp z o.o. Sp.K, ul. 

Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa za łączną kwotę zamówienia 487.622,40 zł brutto (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy) z zadeklarowanym 
okresem gwarancji 60 miesięcy 

Uzasadnienie: 
Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, nie podlega odrzuceniu i została wybrana jako najkorzystniejsza na 
podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. uzyskała 
najwięcej punktów w oparciu o ustalone kryterium ceny i gwarancji 
 
Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
za całość 

zamówienia/ 
przyznana punktacja 

Oferowany 
okres 

gwarancji 

Suma 
punktów 

przyznanej 
ofercie 

1 

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych 
„ALBUD” Paweł Bednarczyk 
Oblęgorek, ul. Sienkiewicza 40, 
26-067 Strawczyn 

630.671,29  
/ 46.39 pkt 

60 m-cy / 
40,00 pkt 

86,39 pkt 

2 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„KAMI” Katarzyna Kmita 
Kurzelów, ul. Młynarska 12,  
29-100 Włoszczowa 

857.125,87 
/ 34,13 pkt 

60 m-cy / 
40,00 pkt 

74,13 pkt 

3 

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” 
Sp z o.o. Sp.K 
ul. Przedborska 84, 
29-100 Włoszczowa 

487.622,40 
/ 60,00 pkt 

60 m-cy / 
40,00 pkt 

100,00 pkt 

 
II. Informacja o odrzuceniach ofert i wkluczeniach Wykonawców 
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy  
 
III. Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie 
przedmiotowego zadania zostanie zawarta z zachowaniem terminów o których mowa w art. 94 ustawy, tj . w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób.  
 
IV. Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. od 
179 do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm) 
 
 Z poważaniem 
                                                                                                                     /-/ Henryk Konieczny 
                                                                                                                        Wójt Gminy Fałków 
 
 

Otrzymują 
1. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, Oblęgorek, ul. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn 
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa 
3. Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp z o.o. ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa 
4. BIP 
5. Tablica ogłoszeń 
6. a/a 

 


