
      Kamieńsk, dn. 28.02.2014r. 
Nr sprawy: ZP.271.2.2014 
Znak: ZP.271.2.31.2014 

Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów chodnikowych i drogowych wraz z 
nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem, do zadań 
drogowych i chodnikowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami 
technicznymi. 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – 

Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. 
(nazwa /firma/, albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru)  
 
SZGK w Kamieńsku informuje, że do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wybrano Waszą 
ofertę Nr. 3 jako najkorzystniejszą (najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 
pkt.) i nie podlegającą odrzuceniu oraz spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego oraz  od  
wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu t.j.: „Kost-Bet” Spółka Jawna Krzysztof Matyja Paweł 
Matyja, 42-120 Miedźno ul. Ułańska 15 z ceną  245.750,00 zł. ogólna wartość netto +23%Vat 
ogółem (56.522,50 zł.)= 302.272,50 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: trzysta dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy. 
 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r.  

poz. 907 z późn. zm. 
 (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 

Przedsiębiorstwo Transportowe  
„POL-TRANS” Jadwiga Gruszczyńska 
26-640 Skaryszew ul. Partyzantów 56 
Cena: 337.440,00 zł.+ 23% Vat (77.611,20 zł.) 
=  415.051,20 zł. ogólna wartość brutto  

302.272,50 zł. : 415.051,20      
zł. x 100 pkt. x 100% = 72,83 
pkt. 

72,83 pkt. 

2 

„BRUK” Sp. z o.o. 
 42-714 Lisów ul. Częstochowska 19 
Cena: 255.750,00 zł.+ 23% Vat (58.822,50 zł.) 
=  314.572,50 zł. ogólna wartość brutto 

302.272,50 zł. : 314.572,50      
zł. x 100 pkt. x 100% = 96,09 
pkt. 

96,09 pkt. 

3 

„Kost-Bet” Spółka Jawna  
Krzysztof Matyja Paweł Matyja 
42-120 Miedźno ul. Ułańska 15 
Cena: 245.750,00 zł.+23%Vat (56.522,50 zł.)= 
302.272,50 zł. ogólna wartość brutto 

302.272,50 zł. : 302.272,50       
zł. x 100 pkt. x 100% = 100 
pkt. 

100,00 pkt. 

 
Zatwierdził: 

p.o. Dyrektor SZGK w Kamieńsku 
Karol Trajdos 

 
 
 


