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Kamieńsk, dn. 09.04.2010r. 
Nr sprawy: ZP/340/2/2010 
Znak: ZP/341/47/2010 
 
 
Dotyczy zamówienia publicznego na dostawę materiałów chodnikowych, drogowych wraz  
z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do remontu lub budowy 
chodników, dróg, 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)  
 
ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 informuje, Ŝe do realizacji w/w zamówienia  
publicznego wybrano ofertę Nr. 4  jako najkorzystniejszą (najniŜsza cena i maksymalna   
liczba uzyskanych punktów-100 pkt.) i nie podlegającą odrzuceniu oraz spełniającą wszystkie  
wymagania zamawiającego) od   wykonawcy  nie podlegającego wykluczeniu tj. „KOST- 
BET” Sp. j. K. Matyja, P. Matyja, 42-120 Miedźno ul. Ułańska 15 z ceną  235.450,00 zł. 
ogólna wartość netto + 22% VAT =  287.249,00 zł. ogólna wartość brutto.  
Słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł.  
00/100.   
 

Zawiadomienie o złoŜonych ofertach 
(nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację ) 
 

Nr 
oferty 

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

oferty 

Kryterium oceny ofert: 
cena 100% 

(ogólna wartość brutto) 
Liczba pkt. w kryterium: 

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

100% 

Łączna 
punktacja 

1 

Zakład Prefabrykacji Budowlanych 
 „KOBET” Henryk Kogut 
 41-945 Piekary Śląskie  
ul. Grunwaldzka 70   

287.249,00 zł.: 428.532,32 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
67,03 pkt. 

67,03 pkt. 

2 

„DROG-BRUK” A. P. Szczerek  
Sp. jawna  
98-235 Błaszki ul. Polna 29  
 

287.249,00 zł.: 333.080,74 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
86,24 pkt. 

86,24 pkt. 

3 
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy 
„BRUKPOL” 
 42-110 Popów  Dąbrowa 46  

287.249,00 zł.: 374.906,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
76,62 pkt. 

76,62 pkt. 
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4 
„KOST-BET” Sp. j.  K. Matyja, P. Matyja, 
42-120 Miedźno ul. Ułańska 15  
 

287.249,00 zł.: 287.249,00 
zł. x 100 pkt. x 100% =  100 
pkt. 

100 pkt. 

5 
Firma „ELBRUK” Andrzej Kędra 
97-500 Radomsko ul. Piłsudskiego 73 

287.249,00 zł.: 317.078,00 
zł. x 100 pkt. x 100% =  
90,59 pkt. 

90,59 pkt. 

6 
DREWBET  Grzyb-Kotynia-Rogaczewski   
Sp. j. 
 42-100 Kłobuck ul. Górnicza 1  

287.249,00 zł.: 308.904,00 
zł. x 100 pkt. x 100% =  
92,99 pkt. 

92,99 pkt. 

 
 
 

Dyrektor 
mgr inŜ. Kazimierz Maj 


