
Wręczyca Wielka, dnia    02.11.2017 r.

Nr GK.272. 1.  15  .2016A

ZAWIADOMIENIE

Na  podstawie  art.  91  ust.  1,  art.  92  ust.  1  pkt  1,  ust.  2,  art.  94  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579)
oraz w związku z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe odśnieżanie dróg gminnych 
w sezonie 2017 / 2018,  prowadzonym w trybie zapytania o cenę, 

zawiadamiam

że wybrano ofertę:
02. Zakładu Robót Drogowo Budowlanych Rafał Tomala,  Wręczyca Mała ul. Zamkowa 26,
42-130 Wręczyca Wielka
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów - 100. 

Szczegółowa punktacja :

Lp. Nazwa
Liczba 

punktów 
za cenę

Waga 
kryterium

Ilość 
punktów

1 odśnieżanie  dróg  gminnych  samochodem  z  pługiem 
(zgarnianie śniegu na pobocze z całej szerokości jezdni) 100.00 25,00% 25.oo

2 odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem (zgarnianie 
śniegu na pobocze z całej szerokości jezdni) 100.00 25,00% 25.oo

3 Odśnieżanie chodników 100.00 10,00% 10.oo

4 Koparko-ładowarka 100.00 5,00% 5.oo

5 Samochód skrzyniowy 10-15t do wywozu śniegu 100.00 5,00% 5.oo

6 Spychacz 100.00 5,00% 5.oo

7 Równiarka 100.00 5,00% 5.oo

8 zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej 
(posypywanie),

mieszanką 
piasku z solą 
w  stosunku 
wagowym 
80-20%  lub 
piaskiem

100.00 10,00% 10.oo

9
jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości 
zimowej + odśnieżanie dróg gminnych 
(odśnieżanie + posypywanie)

mieszanką 
piasku z solą 
w  stosunku 
wagowym 
80-20%  lub 
piaskiem

100.00 10,00% 10.oo

Pozostała oferta otrzymała następującą ilość punktów:



-2-
Oferta nr 01:
Bitum sp. z o. o.   Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec, uzyskał 96,435 pkt

Lp. Nazwa
Liczba 

punktów 
za cenę

Waga 
kryterium

Ilość 
punktów

1 odśnieżanie  dróg  gminnych  samochodem  z  pługiem 
(zgarnianie śniegu na pobocze z całej szerokości jezdni) 98,75 25,00% 24,687

2 odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem (zgarnianie 
śniegu na pobocze z całej szerokości jezdni) 98,75 25,00% 24,687

3 Odśnieżanie chodników 98,75 10,00% 9,875

4 Koparko-ładowarka 87,50 5,00% 4,375

5 Samochód skrzyniowy 10-15t do wywozu śniegu 93,75 5,00% 4,687

6 Spychacz 68,75 5,00% 3,437

7 Równiarka 98,75 5,00% 4,937

8 zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej 
(posypywanie),

mieszanką 
piasku z solą 
w  stosunku 
wagowym 
80-20%  lub 
piaskiem

98,75 10,00% 9,875

9
jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości 
zimowej + odśnieżanie dróg gminnych 
(odśnieżanie + posypywanie)

mieszanką 
piasku z solą 
w  stosunku 
wagowym 
80-20%  lub 
piaskiem

98,75 10,00% 9,875

Uzasadnienie dokonanego wyboru: najniższa oferowana cena za przedmiot zamówienia. Liczba złożonych ofert 
w postępowaniu 2. Liczba odrzuconych ofert 0. Liczba wykluczonych Wykonawców 0. 
Kryterium wyboru ofert:  Cena – waga 100%

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 pzp, umowa z w/w Wykonawcą  zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, 
od daty przesłania zawiadomienia o wyborze oferty  z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

Kopia :
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