
Szydłowiec, dnia 28 stycznia 2008 r. 
ON-343-2/2008 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 

Prawo zamówień publicznych, Zarząd Powiatu w Szydłowcu informuje, 
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro do kwot określonych 
w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy- Prawo zamówień
publicznych na: 
Zad. I     Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi  
 powiatowej Nr 3341W Jabłonica – Pogroszyn – Chustki  
 odc. od granicy powiatu (Pogroszyn) –Korzyce-Chustki- do drogi nr 7 
 
Zad. II   Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi  
 powiatowej Nr 4015W  Szydłowiec-Mirów N.-gr.woj. 
 odc. od drogi nr 7-Gąsawy Rządowe-Mirów 
ogłoszonym na Portalu UZP, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Szydłowcu oraz na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl w dniu 
09.01.2008 r., jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium: cena – 
100%, wybrana została: 
 
na zadanie I oferta wykonawcy 
MIASTOPROJEKT Dariusz Tkaczyk 
ul. Żeromskiego 116 B, 26-600 Radom 
w cenie brutto 95 160,00 zł.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
Postępowanie na zadanie II unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655). 

Uzasadnienie 
W związku z faktem, iż w wymienionym postępowaniu przetargowym 

w dniu 25 stycznia 2008 r. wpłynęły trzy oferty, z których cena najkorzystniejszej 
przewyższała kwotę, którą można było przeznaczyć na sfinansowanie tego 
zadania, zamawiający uznał decyzję o unieważnieniu za właściwą i zasadną.

Informacja o nazwach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty 
oraz streszczenie oceny ofert została podana w załącznikach do niniejszego 
pisma. 



oznaczenie sprawy ON-343-2/2008 Zadanie I DRUK ZP-21

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer
oferty

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
....................

Liczba pkt w kryterium
....................

Liczba pkt w kryterium
....................

Liczba pkt w kryterium
.................... Razem

3 100 100

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)
numer strony 1



oznaczenie sprawy ON-343-2/2008 Zadanie I i II DRUK ZP-12

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena * Termin

wykonania* Okres gwarancji* Warunki płatności*

1 INWESTOR KONIN Pracownia
Projektowa
ul. Okólna 6
62-510 Konin

Zad. I 366 000,00 zł
Zad. II 329 400,00 zł

2 ANDIMEX
ul. Chmielewskiego 6/52
21-300 Radzyń Podlaski

Zad. I 129 320,00 zł
Zad. II 120 780,00 zł

3 MIASTOPROJEKT Dariusz Tkaczyk
ul. Żeromskiego 116 B
26-600 Radom

Zad. I 95 160,00 zł
Zad. II 140 300,00 zł

* - niepotrzebne skreślić

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)
numer strony 1


