
Radom, dnia 30.06.2008 r.  
   
       
   
In.III-3410/54/6/08/N  
   
   

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNI ĘCIU 
   
   
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania o cenę na: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 
wykonaniem zadań: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 13 
w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca 79”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Radomiu przy ul. Osiedlowej 36”, „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34  w Radomiu przy ul. Miłej 
18”.  
   
   
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złoŜonych ofert, 
działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 17 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:  
1) przedstawia poniŜej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli w 
przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację:  
   

Numer 
oferty 1  

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ROTOR” Piotr Bujanowicz;  
ul. Sycyńska 35 lok. 6, 26 – 600 Radom  
Cena ofertowa brutto: 29.434,00 złotych  

Kryterium 
oceny  

Uzasadnienie  
Ocena  
(liczba pkt)  

Cena 
ofertowa    
   

Ocena ceny oferty przeprowadzona na 
podstawie wzoru matematycznego, 
określonego w § 16 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:  
 Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona 
wg następującego wzoru matematycznego:  
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt  
gdzie:  
Cmin – najniŜsza cena spośród wszystkich 
waŜnych ofert i nie odrzuconych  
Ci – ceny poszczególnych ofert  
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  
   
P(Ci) = (29.434,00 /29.434,00) x 100 pkt = 
100,00 pkt  

   
   
100,00 pkt  



   

Numer 
oferty 2  

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:   
„EKOSZT” ElŜbieta Bartkow;  ul. Królowej Jadwigi  8/22,  26 – 600 Radom  
Cena ofertowa brutto: 31.500,00 złotych  

Kryterium 
oceny  

Uzasadnienie  
Ocena  
(liczba pkt)  

Cena 
ofertowa  

Ocena ceny oferty przeprowadzona na 
podstawie wzoru matematycznego, 
określonego w § 16 pkt 3 ppkt 2.1. SIWZ:  
 Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona 
wg następującego wzoru matematycznego:  
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt  
gdzie:  
Cmin – najniŜsza cena spośród wszystkich 
waŜnych ofert i nie odrzuconych  
Ci – ceny poszczególnych ofert  
P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny  
   
P(Ci) = (29.434,00 / 31.500,00) x 100 pkt = 
93,44 pkt  

   
   
93,44 pkt  

   
   
   
2) informuje, Ŝe dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 16 SIWZ (cena - 
maks. 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza uznana została 
oferta złoŜona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „ROTOR” Piotr 
Bujanowicz, ul. Sycyńska 35 lok. 6,  26 – 600 Radom (cena ofertowa brutto: 29.434,00 
złotych), poniewaŜ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała 
najwyŜszą ilość punktów (100 pkt). 
 


