
GMINA LIP NIK
ZP.341.2~1 40 Lipnik

tel. (01 S)E69141 O, fax 869175 Lipnik, 2011-04-14

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie

dróg na terenie Gminy lipnik w roku 2011

Samochód samowyładowczy solówka

Dla części nr.

l. Transport l tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego)
frakcj i od O do 32 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy
Lipnik w ilości ok. 350 ton.

3. Transport l tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego "SMERDYNA "
dobrej jakości na teren gminy Lipnik w ilości ok. 800 ton.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

Wykonawcę:

Usługi Transportowe Mirosław Kowa/ski, Kol. Szczeglicel, 28-210 Bogoria

Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i zawiera naj niższą cenę w przetargu,
która była jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w
terminie do dnia 2011-04-21.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części Liczba punktów w
oferty zamówienia Cena oferty brutto

kryterium cena

2 Usługi Transportowe 1 44,76 ł 00,00
Mirosław Kowalski
Kol. Szczeglice l 3 27,06 100,00
28-2 IO Bcgoria

-.~
4 Uslugi Transportowe 1 49,00 91,35

Jan Laskawiec
ul. Ćmielewska lAli
27-500 Opatów 3 35,00 77,31



Dla części nr.

2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji
od O do 32 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na
teren gminy Lipnik w ilości ok. 350 ton.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

Usługi Transportowe Jan Łaskawiec. ul. Ćmie/owska lA/l, 27-500 Opatów

Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i jako jedyna została złożona w tej części
postępowania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w
terminie do dnia 2011-04-21.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części Liczba punktów w
oferty zamówienia Cena oferty brutto

kryterium cena

4 Uslugi Transportowe
Jan Laskawiec 2 59,00 100,00ul. ĆIl1 ielowska I Al I
27-500 Opatów

Dla części:

Samochód samowyładowczy z naczepą:

1. Transport l tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego)
frakcji od O do 32 mm dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na teren gminy
Lipnik w ilości ok. 500 ton.

2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji od O
do 32 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów na
teren gminy Lipnik w ilości ok. 2.000 ton.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez

Wykonawcę:

PHU l1UNSAGRO Krzysztof Stawiarz, Źurawniki 35, 27-540 Lipnik

Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i jako jedyna została złożona w tej części
postępowania.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w

terminie do dnia 2011-04-21.



Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Numer
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części Liczba punktów· ~-l
oferty zamówienia Cena oferty brutto

kryterium cena

1 "KRUSZYWOSORr· 1 39,36 98,07
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Uslugowe
26-600 Radom 2 39,36 98,07

uI. Marglowa 83

2 Uslugi Transportowe
Mirosław Kowalski 1 43,53 88,67
Kol. Szczeglice I
28-2 IOBogoria

3 PHU TRANSAGRO 1 38,60 100,00
Krzysztof Stawiarz
Żurawniki 35
27-540 Lipnik 2 38,60 100,00

--

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w

prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że

podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po

upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga

do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,

lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie

przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.



Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą

elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostato ono przestane

pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do

1989 (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)


