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Nr sprawy: ZP/340/4/08 
Znak: ZP/341/69/08 
 

Kamieńsk, dn. 11.04.2008 r. 
 

 
Dotyczy: dostawy tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z transportem do miejsca 
siedziby zamawiającego, do zadań budowlanych , zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi. 

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

(nazwa /firma/, siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano  
oraz uzasadnienie jej wyboru) 

 
ZGK w Kamieńsku informuje, Ŝe do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę  
Nr. 2  jako najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100  
pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy Pińczowskie Zakłady 
Kamienia Budowlanego, 00-805 Warszawa ul. Chmielna 130/19 z ceną  163.540,00 zł. + 22% 
VAT =  199.518,80 zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście zł. 80/100.   

 
Informacja o odrzuconych ofertach 

 

Odrzucono ofertę Nr 6 od  „KRUSZYWOSORT” P.H.-U., 26-600 Radom ul. Marglowa 83. 

Uzasadnienie prawne: art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dn. 
29.01.2004r. z późn. zm. (SIWZ rozdz. VIII pkt. 1 ppkt. 6) i pkt. 2 , rozdz. IX pkt.1. lit. b/ 
plus opis). 

Uzasadnienie faktyczne: brak oświadczenia dotyczącego art. 22 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dn. 29.01.2004r. z późn. zm.  współwłaściciela w/w spółki cywilnej.  
 
 

Informacja o złoŜonych ofertach 
(nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację) 

 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy), siedziby, 
adresy wykonawców, 

 cena oferty 

Liczba pkt. w kryterium: 100 pkt.    
(cena 100%-ogólna wartość brutto)  

Wzór = najniŜsza cena : badana 
cena x 100 pkt x 100% 

Razem 

1 

DAMO Sp. z o.o.  
ul. Małszyce 2d/2e 
99-400 Łowicz 
Cena: 238.670,00 zł.+22%Vat 
= 291.177,40 zł. ogólna wartość 
brutto. 

199.518,80 zł. : 291.177,40 zł. x 100 
pkt. x 100% = 68,52 pkt. 

68,52 pkt. 
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2 

Pińczowskie Zakłady Kamienia 
Budowlanego S.A. 
ul. Chmielna 130/19 
00-805 Warszawa 
Cena: 163.540,00 zł.+22%Vat 
=199.518,80 zł. ogólna wartość 
brutto.   

199.518,80 zł. : 199.518,80  zł. x 100 
pkt. x 100% = 100,00 pkt. 100 pkt. 

3 

P.P.H.U. „DOMAX”  
Arkadiusz Mika 
ul. Grabińska 13 
42-283 Boronów 
Cena: 218.000,00 zł.+22%Vat 
= 265.960,00 zł. ogólna wartość 
brutto.   

199.518,80 zł. : 265.960,00 zł. x 100 
pkt. x 100% = 75,02 pkt. 75,02 pkt. 

4 

F.U.P.H. „WILPEX”  
Wiesław Wilk 
ul. Legnicka 81 
42-200 Częstochowa 
Cena: 214.000,00 zł.+22%Vat 
= 261.080,00 zł. ogólna wartość 
brutto.   

199.518,80 zł. : 261.080,00 zł. x 100 
pkt. x 100% = 76,42 pkt. 76,42 pkt. 

5 

„FARMACON” s.c. 
Pl. Dąbrowskiego 8 
97-425 Zelów 
Cena: 188.700,00 zł. +22% Vat 
= 230.214,00 zł. ogólna wartość 
brutto.   

199.518,80 zł. : 230.214,00 zł. x 100 
pkt. x 100% = 86,67 pkt. 

86,67 pkt. 

7 

 „ADAMS-TRANS” 
Przemysław Adamczyk 
Maków ul. Sporna 8 
26-640 Skaryszew 
Cena:182.120,00 zł. +22% Vat 
= 222.186,40 zł. ogólna wartość 
brutto. 

199.518,80 zł. : 222.186,40 zł. x 100 
pkt. x 100% = 89,80 pkt. 89,80 pkt. 

 

 

 
 

 
Dyrektor 

mgr. inŜ. Kazimierz Maj 


