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Kamieńsk, dn. 26.04.2010r. 
Nr sprawy: ZP/340/3/2010 
Znak: ZP/341/70/2010 
 
Dotyczy zamówienia publicznego na dostawę 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)  
 
ZGK w Kamieńsku ul. Wieluńska 50 informuje, Ŝe do realizacji w/w zamówienia  
publicznego wybrano ofertę Nr. 3  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. „Grego- 
Trans” Grzegorz Jędryka, 42-263 Wrzosowa Brzeziny Nowe Biała 67 z ceną  180.700,00 zł. 
ogólna wartość netto + 22% VAT =  220.454,00 zł. ogólna wartość brutto.  
Słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 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 

 Przeds. Handl. Usł. „DAW-TRANS” 
Sławomir Podstawka  
 26-085 Miedziana Góra 
 Kostomłoty I 270  

220.454,00 zł.: 227.530,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
96,89 pkt. 

96,89 pkt. 

2 

Przeds. Usł. Handl. „Domax”  
Arkadiusz Mika 
 42-283 Boronów ul. Grabińska 8 
 

220.454,00 zł.: 245.098,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
89,94 pkt. 

89,94 pkt. 

3 

„Grego-Trans” Grzegorz Jędryka 
 42-263 Wrzosowa Brzeziny  
Nowe Biała 67 
 

220.454,00 zł.: 220.454,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
100,00 pkt. 

100,00 pkt. 

4 
Transport Towarowy Wiesława Śnieg 
 97-420 Szczerców ul. Szkolna 3 
 

220.454,00 zł.: 229.360,00 
zł. x 100 pkt. x 100% = 
96,12 pkt. 

96,12 pkt. 
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Zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp , 
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 

moŜe być zawarta 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego z w/w  
wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o  
wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyŜ zawiadomienia te zostaną przesłane w sposób  
określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  
2004 r. Nr 19, poz. 177) z późn. zm. 
Planowany dzień zawarcia umowy to 04.05.2010r. w godz. 7 00 – 15 00 . 
 
 
 
 

Dyrektor 
mgr inŜ. Kazimierz Maj 

 


