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Stargard dn. 24.06.2020 r.
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie
działania RDW w Stargardzie
1) wybór najkorzystniejszej oferty:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
„DROGPOL” Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 39
42-360 Poraj

2) cena:

44 741,50 zł (słownie: czterdzieści cztery
tysiące siedemset czterdzieści jeden
złotych 50/100) łącznie z podatkiem VAT

3) skrócenie terminu realizacji zamówienia:

o 30 dni roboczych

4) doświadczenie kierownika robót:

2 roboty

Łączna ocena 100,00 pkt

Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr
oferty

1

2

Cena oferty
(waga 60 pkt)

Skrócenie terminu
realizacji
zamówienia
(waga 30 pkt)

Doświadczenie
kierownika robót
(waga 10 pkt)

Razem

44 741,50
---------------- x 60 = 60,00 pkt
44 741,50

30 dni = 30,00 pkt

2 roboty = 10 pkt

100,00 pkt

44 741,50
---------------- x 60 = 43,54 pkt
61 660,39

30 dni = 30,00 pkt

2 roboty = 10 pkt

83,54 pkt

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Usługowo
– Handlowe „DROGPOL”
Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 39
42-360 Poraj
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowo –
Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

Uzasadnienie:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
Nazwa kryterium
Symbol
Waga
Cena oferty
C
60 pkt
Skrócenie terminu realizacji zamówienia

S

30 pkt

Doświadczenie kierownika robót

Dk

10 pkt

Razem
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

100 pkt

a) Cena „C” - waga 60 pkt
Kryterium „cena” rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez
Wykonawcę w Formularzu oferty.
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa oferowana cena brutto
C – ilość punktów =

x 60
cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów wg kryterium „cena” to 60 punktów.
b) Skrócenie terminu realizacji zamówienia „S” - waga 30 pkt
Kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia” rozpatrywane na podstawie
terminu
zadeklarowanego przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga realizacji
przedmiotu
zamówienia
w maksymalnym terminie 60 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót.
Zamawiający przyzna za skrócenie terminu wykonania zamówienia:
- o 10 dni roboczych - 10 punktów;
- o 20 dni roboczych - 20 punktów;
- o 30 dni roboczych - 30 punktów.
Maksymalna ilość punktów według kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”
to 30 punktów.
c) Doświadczenie Kierownika robót „Dk” - waga 10 pkt
Zamawiający przyznał punkty za doświadczenie kierownika robót w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej przez cały okres trwania
robót na:
 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi o wartości
robót min. 100 000,00 zł lub
 na robocie/robotach budowlanych polegających na wykonaniu oznakowania
cienkowarstwowego lub/i grubowarstwowego (w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2020.470 ze zm.) drogi o łącznej powierzchni
min. 10.000 m2.
Każda z w/w robót winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego.
Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów:
 za 1 robotę - 5 punktów;
 za 2 roboty - 10 punktów.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzymała dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
KO = C +S + Dk
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
S – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: skrócenie terminu
realizacji zamówienia
Dk – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie
kierownika robót

