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Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza, iż w postępowaniu o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonym, nr referencyjny WPf.272.11.2018.RG, 

na wykonanie inwestycji pn .,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo 

Żuławskie - Myszewko (Myszewo) ", mająca na celu: ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego 

(w sołectwie Myszewko, poprzez przebudowę drogi powiatowej 23030 na odcinku 2.411 ,66 km, 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: ,,Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji, w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014- 2020, wygrała oferta złożona na przez: 

DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków z ceną brutto: 
2.783.928,32 PLN, oraz terminem gwarancji- 84 miesiące. 

Wykaz wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją : 

I. DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków: cena - 60 pkt, gwarancja 

- 40 pkt, Razem: 100,00 pkt. 

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński , Sznurki 115, 83-324 

Brodnica: cena - 54,06 pkt, gwarancja - 40 pkt, Razem: 94,06 pkt. 

3. Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, ul. Dolna 1, 83-307 Kiełpino: cena - 40,38 

pkt, gwarancja - 20 pkt, Razem: 60,38 pkt: 

4. EUROWJA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce: cena - 40,14 pkt, 

gwarancja - 40 pkt, Razem: 80,14 pkt. 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił ofert oraz nie 

wykluczył Wykonawców. Zgodnie z art. 94 ust. I , ustawy Pzp, Zamawiający ustala termin 

21.01.2019r., po upływie którego, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Uwaga Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy złożenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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