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Kamieńsk, dn. 25.02.2013r. 
Nr sprawy: ZP/271/1/2013 
Znak: ZP/271/1/26/2013 
 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów chodnikowych i drogowych wraz  z nieodpłatnym 
transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań chodnikowych  i drogowych, 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 2010r. Nr 113, poz. 759 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 w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę Nr. 4 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 tj.:  „KOST-BET”  Sp. jawna K. Matyja, P. Matyja 42-120 Miedźno ul. Ułańska 15 z ceną  
289.200,00 zł.+23%Vat (66.516,00 zł.) = 355.716,00 zł. ogólna wartość brutto.  
Słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście  złotych zero groszy.              
 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
(art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – 

Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 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 

Zakład Prefabrykacji Budowlanych „KOBET” Henryk 
Kogut, 41-945 Piekary Śląskie ul. Grunwaldzka 70. 
Cena: 396.969,00 zł.+23%Vat (91.302,87 zł.) = 
488.271,87 zł. ogólna wartość brutto. 

355.716,00 zł. : 488.271,87  zł. 
 x 100 pkt. x 100% = 72,85 pkt. 

72,85 pkt. 

2 

„BRUK” Sp. z o.o. 
 42-714 Lisów ul. Częstochowska 19. 
Cena: 290.360,00 zł.+23%Vat (66.782,80 zł.) = 
357.142,80 zł. ogólna wartość brutto. 

355.716,00 zł. :  357.142,80 zł.     
x 100 pkt. x 100% = 99,60 pkt. 

99,60 pkt. 

3 

P. U. H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 
 42-283 Boronów ul. Grabińska 8. 
Cena: 342.625,00 zł.+23%Vat (78.803,75 zł.) = 
421.428,75 zł. ogólna wartość brutto.  

355.716,00 zł. : 421.428,75 zł. 
x 100 pkt. x 100% = 84,41 pkt. 

84,41 pkt. 

4 

 „KOST-BET”  K. Matyja, P. Matyja Spółka Jawna  
42-120 Miedźno ul. Ułańska 15. 
Cena: 289.200,00 zł.+23%Vat (66.516,00 zł.) = 
355.716,00 zł. ogólna wartość brutto. 

355.716,00 zł. : 355.716,00  zł. 
x 100 pkt. x 100% = 100,00 pkt. 

100,00 pkt. 

5 

„DROG-BRUK” A. P. Szczerek  Spółka Jawna 
 98-235 Błaszki ul. Polna 29. 
Cena: 382.572,00 zł.+23%Vat (87.991,56 zł.) = 
470.563,56 zł. ogólna wartość brutto.  

355.716,00 zł. : 470.563,56 zł. 
x 100 pkt. x 100% = 75,59 pkt. 

75,59 pkt. 
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6 

„DREWBET” Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Sp.jawna 
42-100 Kłobuck ul. Górnicza 1. 
Cena: 293.360,00 zł.+23%Vat (67.472,80 zł.) = 
360.832,80 zł. ogólna wartość brutto.  

355.716,00 zł. : 360.832,80 zł. 
x 100 pkt. x 100% = 98,58 pkt. 

98,58 pkt. 

 
 
 

Zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1,  pkt. 2 ustawy Pzp , 
po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego z w/w wybranym wykonawcą w terminie nie  
krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienia te  
zostaną przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759) z późn. zm. 
Planowany dzień zawarcia umowy to 04.03.2013r.  godz. 10 00  . 
 
 

 
 
 

p.o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 


