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      Kamieńsk, dn. 23.03.2015r. 
Nr sprawy: ZP.3601.3.2015 

 
 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zakup tłucznia kamiennego dolomitowego  wraz z 
dostawą do miejsca siedziby zamawiającego i rozładunkiem wywrotką, 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 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) do realizacji niniejszego 
zamówienia publicznego wybrano ofertę Nr. 6 jako najkorzystniejszą (maksymalna liczba 
uzyskanych punktów-100 pkt.) i nie podlegającą odrzuceniu oraz spełniającą wszystkie 
wymagania zamawiającego oraz od  wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu t.j.:  
„Patrytrans” Patryarcha Sławomir, 97-515 Masłowice, Przerąb 27. 
 

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) 
 

SZGK w Kamieńsku zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm., informuje o złożonych 
ofertach i uzyskanej punktacji (tabela poniżej): 

Nr 
oferty 

Nazwy /firmy/, albo 
imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsce 
zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy 

złożyli oferty  

Liczba zdobytych 
punktów w 

kryterium: cena 
85% 

 

Liczba zdobytych 
punktów w 
kryterium:  

długość gwarancji 
15% 

 

Łączna 
punktacja 

1 

Firma Transp.-Handl.-
Usługowa Tomasz Góralski 
26-060 Chęciny ul. 
Małogoska 2 

61,69 punktów 7,50 punktów 

 
 

69,19 
punktów 

2 

P.H.U. „DAW-TRANS” 
Sławomir Podstawka  
26-085 Miedziana Góra 
Kostomłoty Drugie 
ul. Bugajska 77 

odrzucona odrzucona 

 
 

 odrzucona 

3 

„KRUSZYWOSORT”  
P.P.H.-U. Wiktor Siadaczka 
26-600 Radom  
ul. Marglowa 83 

81,76 punktów 15 punktów 

 
96,76 

punków 

4 
„OL-BUD” Olga Pilśniak 
98-330 Pajęczno ul. 
Zachodnia 4 

84,78 punktów 15,00 punktów 
 

99,78 
punktów 



 2

5 
P..P.-H.-U. Beata Pająk 
 98-332 Rząśnia 
 Biała 49 

80,94 punktów 15,00 punktów 
 

95,94 
punktów 

6 

„Patrytrans” 
 Patryarcha Sławomir 
 97-515 Masłowice  
Przerąb 27 

85,00 punktów 15,00 punktów 

 
100,00  

punktów 

7 
„Dromost” Spółka Jawna 
97-500 Radomsko 
 Lipie 12B 

61,16 punktów 5,00 punktów 
 

66,16 
punktów 

 
 

 
 

Zatwierdził: 
 p.o. Dyrektor  
Karol Trajdos  


