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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego  
w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości poniżej  
5 000.000 euro pn.: „Bieżące utrzymanie dróg publicznych polegające na likwidacji 
przełomów i remontach cząstkowych ulic i chodników w 2013 roku na terenie 
Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie” 

  
 Gmina Ząbkowice Śląskie jako zamawiający, działając na podstawie  

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje, iż: 

 
I.     za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez: 
INTER-BUD  
Dagmara Brzezińska  
ul. 1 Maja 15 c 
57-200 Ząbkowice Śląskie  
 
Uzasadnienie wyboru:         
Kryterium oceny ofert przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia jest kryterium najniższej ceny uzyskanej łącznie za cały przedmiot 
zamówienia w oparciu o ustalone kryteria dla poszczególnych cen jednostkowych. 
Z uwagi na powyższe oferta złożona przez INTER-BUD Dagmara Brzezińska  
z siedzibą przy ul. 1 Maja 15c /57-200/ Ząbkowice Śląskie uznana została  
za najkorzystniejszą  (tj. złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu 
oraz nie odrzucona przez zamawiającego), oraz uzyskała największą liczbę punktów 
spośród wszystkich ważnych ofert w kryterium oceny ofert.  
  
II.  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty zostały 
złożone przez następujących wykonawców: 
 
Oferta nr 1 złożona przez:  
Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny  
„ZUBIT” Ireneusz Zieliński  
ul. Kolejowa 61 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
 
 
Oferta nr 2 złożona przez: 
Przedsiębiorstwo budowlano – usługowe utrzymanie i budowa dróg, 
projektowanie Joanna Jaworska 
ul. Armii Krajowej 29/2  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
Oferta nr 3 złożona przez: 



INTER-BUD  
Dagmara Brzezińska  
ul. 1 Maja 15c 
57-200 Ząbkowice Śląskie  
 
Oferta nr 4 złożona przez: 
PRO-BUD System Sp. zo.o.  
ul. Grunwaldzka 7B 
57-100 Strzelin  
 
Oferta nr 5 złożona przez: 
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH „REDOR”  
ul. Niepodległości 9/1 
57-400 Nowa Ruda  
 
Oferta nr 6 złożona przez: 
Zakład Usługowo-Produkcyjny „DROGOWNICTWO” 
Dariusz Lis 
Ul. Żeromskiego 16b 
57-200 Ząbkowice Śl.  
 
 III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 L.p. Numer oferty 
Liczba punktów w kryterium najniższej ceny za cały 
przedmiot zamówienia oraz czynniki cenotwórcze do 

kosztorysowania robót dodatkowych. 

1. 1 78,32 pkt.  

2. 2 72,17 pkt.  

3. 3 92,73 pkt.  

4. 4 54,31 pkt.  

5. 5 88,13 pkt.  

6. 6 91,33 pkt.  

 


