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Kamieńsk, dn. 06.04.2011r. 
Nr sprawy: ZP/340/1/2011 
Znak: ZP/341/51/2011 

 
Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę miału i tłucznia kamiennego dolomitowego 
wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań drogowych, 
zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. 
 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
(nazwa /firma/, albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru)  
 
SZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 informuje, że do realizacji w/w zamówienia  
publicznego wybrano ofertę Nr. 7 jako najkorzystniejszą (najniższa cena i  
maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 pkt.) i nie podlegającą odrzuceniu oraz 
spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego) od  wykonawcy  nie podlegającego 
wykluczeniu tj. „PATRYTRANS” Patryarcha Sławomir, 97-515 Masłowice, Przerąb 27 
z ceną  153.400,00 zł. +23% Vat = 188.682,00 zł. wartość brutto. 
Słownie złotych: trzydzieści sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł. 
00/100. 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
(nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację  

Nr 
oferty 

Nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, cena 
oferty 

Kryterium oceny ofert: cena 
100% 

(ogólna wartość brutto) 
Liczba pkt. w kryterium: 

100 pkt. 
Wzór = najniższa cena : 
badana cena x 100 pkt x 

100% 

Łączna 
punktacja 

   1 

Usługi Transportowe-Handel 
Krzysztof Wojewoda 
98-338 Sulmierzyce ul. Północna 21. 
Cena: 185.500,00 zł.+23%Vat= 
228.165,00 zł. ogólna wartość brutto. 

188.682,00 zł.: 228.165,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
82,70 pkt. 

  82,70 pkt. 

2 

P.H.U. Michał Śmiałkowski 
95-083 Lutomiersk  
Kazimierz ul. Sienkiewicza 43. 
Cena: 167.800,00 zł.+23%Vat= 
206.394,00 zł. ogólna wartość brutto. 
Informacja:  wykonawca złożył ofertę na 
tłuczeń kamienny chalcedonit o frakcji 
0÷63 mm, 0÷31,5 mm, 31,5÷63 mm. 
Frakcje 10÷31,5 mm i 16÷31,5 mm to 
tłuczeń i kamienny dolomitowy. 
Frakcja 0÷8 mm to miał kamienny 
dolomitowy. 

188.682,00 zł.: 206.394,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
91,42 pkt. 

91,42 pkt. 
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3 

P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
42-283 Boronów ul. Grabińska 8. 
Cena: 192.500,00 zł.+23%Vat= 
236.775,00 zł. ogólna wartość brutto. 

188.682,00 zł.: 236.775,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
79,69 pkt. 

79,69 pkt. 

4 

„GREGO-TRANS” Grzegorz Jędryka 
42-263 Wrzosowa 
Brzeziny Nowe ul. Biała 67.  
Cena: 172.300,00 zł.+23%Vat= 
211.929,00 zł. ogólna wartość brutto. 

188.682,00 zł.: 211.929,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
89,03 pkt. 

89,03 pkt. 

5 

Transport Towarowy Wiesława Śnieg 
97-420 Szczerców ul. Szkolna 3. 
Cena: 189.000,00 zł.+23%Vat= 
232.470,00 zł. ogólna wartość brutto. 

188.682,00 zł.: 232.470,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
81,16 pkt. 

81,16 pkt. 

6 

Przeds. Robót Drogowo-Mostowych 
 Sp. z o.o. 
97-500 Radomsko ul. Reja 8. 
Cena: 249.300,00 zł.+23%Vat= 
306.639,00 zł. ogólna wartość brutto. 

188.682,00 zł.: 306.639,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
61,53 pkt. 

61,53 pkt. 

7 

„PATRYTRANS” Patryarcha Sławomir 
97-515 Masłowice, Przerąb 27 
Cena: 153.400,00 zł. +23%Vat= 
188.682,00 zł. ogólna wartość brutto 

188.682,00 zł.: 188.682,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 100 
pkt. 

100 pkt. 

 
 
Zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp , 

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego z w/w  
wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o  
wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienia te zostaną przesłane w sposób  
określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  
2010 r. Nr 113, poz. 759) z późn. zm. 
Planowany dzień zawarcia umowy to 12.04.2011r. w godz. 7 00 – 15 00 . 
 

 
Dyrektor 

mgr inż. Kazimierz Maj 
 
 


