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Starostwo  Powiatowe
                                                                                 82-100 Nowy Dwór Gd  .    

           Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdański prosi o umieszczenie na 
stronie internetowej poniższego ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Przebudowę  drogi 
powiatowej nr 2338G rzeka Wisła – Nowa Cerkiew o dł. 1,576 km ” na potrzeby Zarządu 
Dróg  Powiatowych,  ul.  Morska  1,82-100  Nowy  Dwór  Gdański,  woj.  pomorskie,  pow. 
nowodworski, tel./fax (0-55) 247 22 35, znak sprawy: 2/D/2009 opublikowanego w BZP na 
portalu UZP pod numerem 72286-2009, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej powiatu 
nowodworskiego www.nowydworgdanski.pl w dniu 23.03.2009 r.
Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  1  Pzp  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Nowym 
Dworze  Gdańskim  informuje,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  wybrano  do  realizacji 
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Spółka z o.o.,
ul. Przemysłowa1, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

Cena oferty wyniosła (z VAT) 510.945,76 zł.
  
Uzasadnienie  wyboru: wybrana  oferta  została  uznana  za  najkorzystniejszą  na  podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ oraz odpowiada zasadom określonym w ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych. Wybrana oferta w kryterium oceny ofert otrzymała 100 pkt.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Ponadto,  zgodnie z art.  92 ust.  1 pkt 2 i  3 w/w ustawy,  zawiadamiamy o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
1) odrzucono jedną ofertę
     Odrzucono ofertę Nr 1 Warmińsko – Mazurskiego Przedsiębiorstwa Drogowego 
     Sp. z o.o., Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn z uwagi na błąd w obliczeniu ceny oferty z dnia 
     15.04.2009 r. i nie wyrażenie zgody na podstawie art.89.§ 1.pkt.7 na poprawienie omyłki.
2) wykluczono jednego Wykonawcę. 
       Wykluczono ofertę Nr 1 Warmińsko – Mazurskiego Przedsiębiorstwa Drogowego 
     Sp. z o.o., Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn z uwagi na błąd w obliczeniu ceny oferty z dnia 
     15.04.2009 r. i nie wyrażenie zgody na podstawie art.89.§ 1.pkt.7 na poprawienie omyłki.
Środki ochrony prawnej:
Od  niniejszej  decyzji  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  z  dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, 
ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, 
można wnieść protest do zamawiającego.
Protest  wnosi się w terminie  7 dni od dnia,  w którym powzięto lub można było  powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
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