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Pabianice, dnia 23 maja 2018 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

        DM.272.24.2018 
................................................. 
                     znak sprawy 
 

………………………………… 
                    nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. 
zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na ,,Remont drogi powiatowej nr 3719E Malanów - Orzechów, gmina Lutomiersk 
(rekonstrukcja) i budowę chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości 
Pawlikowice, gmina Pabianice” na część 2, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  wybrana została najkorzystniejsza oferta. 
Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia: 540265-N-2018, data zamieszczenia: 
06.04.2018 r., zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych , na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Powiatu 
Pabianickiego – www.powiat.pabianice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach – www.powiat.pabianice.bip.info.pl  
 
 
Nomenklatura  
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 

Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  
pod budowę i roboty ziemne 

 
 
Liczba otrzymanych ofert - 1 
Oferta z najniższą ceną - 319.556,93 zł 
Oferta z najwyższą ceną - 319.556,93 zł 
 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
 
OFERTA NR 1 
WIDROG Sp. z o.o. 
ul. Piotrkowska 276 bud. A  
90-361 Łódź 
 
Cena oferty: 259.802,38 zł (słownie złotych: dwieście  pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy osiemset 
dwa złote  38/100) plus obowiązujący podatek VAT 23 % tj. 59.754,55  zł (słownie złotych: 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  cztery złote   55/100). 
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Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
lp. kryterium  waga kryterium  ilość punktów 
1. cena - 60 % - 60,00 
2. gwarancja jakości na 

wykonane  roboty 
budowlane   

- 40 %  40,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 100,00 
 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1: WIDROG Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 
276 bud. A, 90-361 Łódź, która otrzymała największą liczbę punktów. 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 

          /-/ Marcin Somorowski 
 
 


