
Ząbkowice Śl., dn. 29 sierpnia 2013 roku. 

 

ZP.271.2.23.2013.BC.   

 

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.: 

„ Przebudowa  ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich"  jako zamawiający, działając na 

podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje wykonawców, którzy złożyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu, iż: 

I.   w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty zostały 

złożone przez następujących wykonawców: 

Lp. Numer Oferty Nazwa Oferenta 

1. 1 Z.P.U.H. INSAND J. Gruszecki, ul. 
Spacerowa 8A, 57-250 Złoty Stok 

2. 2 P.H.U. BRUKBET, F. Twardy, ul. 
Daleka 7a,  57-200 Ząbkowice Śląskie 

3. 3 Z.P.H.U. ROKAM export-import, M. 
Rosiński, Koźmice 14,   

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Za oferty ważne (złożone przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz nie 

odrzucone przez zamawiającego) uznano oferty nr 1, 2, 3. 

  

I.   za najkorzystniejszą ofertę złożoną  uznana  została oferta nr 2 złożona przez: 

P.H.U. BRUKBET, F. Twardy, ul. Daleka 7a, Ząbkowice Śląskie 
 
 

Uzasadnienie wyboru:         

Jedynym kryterium oceny ofert przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia jest kryterium najniższej ceny. Z uwagi na powyższe oferta złożona przez 

http://archiwum.zabkowiceslaskie.pl/BIP/2008/Z/2012/o170513_d.pdf


P.H.U. BRUKBET, F. Twardy, ul. Daleka 7a, Ząbkowice Śląskie jako oferta ważna (tj. 
złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz nie odrzucona przez 
zamawiającego) o najwyższej liczbie punktów w kryterium oceny ofert, uznana została za 
najkorzystniejszą.   

 II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 L.p. Numer oferty Liczba punktów w kryterium 100% cena ofertowa 

1 1 81,99 pkt 

 

2 2 100,00 pkt. 

 

3 3 76,34 pkt 

 
III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

 

Nie odrzucono żadnej oferty. 

 

IV. Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone: 

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

V. Zgodnie z Art. 94 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono 

żadnego wykonawcy, 

 

 

 


