Niemodlin, 19 grudnia 2011r.
IFE.271.19.2011

Do wszystkich Wykonawców
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg
powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina”

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający Gmina Niemodlin, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami)
informuje o wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w
granicach administracyjnych miasta Niemodlina”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą,

ofertę nr 3: Przedsiębiorstwa Usługowego „KOP-BUD” A. Otręba, E. Misz s.c. z siedzibą
w Jaczowicach 5, 49-100 Niemodlin, która zaoferowała cenę 63.320,00 zł.

UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w
granicach administracyjnych miasta Niemodlina”, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%)
i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i w ustawie Pzp oraz
zaoferuje najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych.
Do upływu terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty, które zostały złożone prawidłowo, w terminie
wyznaczonym na składanie ofert.
1. Informacja o złożonych ofertach:
CENA
OFERTY
(ZŁ BRUTTO)

TERMIN
WYKONANIA

LICZBA PKT
W KRYTERIUM
CENA

44-100 GLIWICE
UL. KASZUBSKA 2

85.410,00

do 31.12.2012

74,1

49-200 Grodków
OSIEK
GRODKOWSKI 25

74.450,00

do 31.12.2012

oferta
odrzucona

49-100 NIEMODLIN
JACZOWICE 5

63.320,00

do 31.12.2012

100

NR OFERTY

NAZWA W YKONAWCY

ADRES

1

REMONDIS
GLIWICE SP. Z O.O.

2

3

ZPHU Marek Grębowiec

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE „KOP-BUD”
A. OTRĘBA, E. MISZ S.C.

1

2. Po dokonaniu badania i oceny w/w ofert, zgodnie z kryterium określonym w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia CENA – 100%, Zamawiający wybrał ofertę nr 3:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „KOP-BUD”
A. OTRĘBA, E. MISZ S. C.
JACZOWICE 5
49-100 NIEMODLIN
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, dokonał w wyznaczonym terminie
właściwych uzupełnień.
W związku z powyższym, Wykonawca spełnia wszystkie warunki pod względem formalnym
i prawnym, zgodnie z wymaganiami SIWZ i przepisami Prawo zamówień publicznych, natomiast oferta
zawiera cenę najniższą spośród wszystkich ofert.
Zgodnie z zapisami SIWZ, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w ramach jedynego kryterium
wyboru – cena 100%, pozostałe oferty odpowiednio wg wzoru podanego w SIWZ (liczba punktów
w zestawieniu tabelarycznym).

Z up. BURMISTRZA
(-) Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA
Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się
na stronie internetowej Zamawiającego
oraz tablicy ogłoszeń w dniu 19.12.2011r.

Otrzymują:

1. REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
2. ZPHU MAREK GRĘBOWIEC
3. P.U. „KOP-BUD” A. OTRĘBA, E. MISZ S.C.

2

