
ZARZĄD DROG
55-100

POWIATOWYCH W TRZEBNICY
TRZEBNICA ul. Łączna 1c

NlP: 915-16-26-021
Tel. (071) 38Z-09-17

Trzebnica, dnia 30.08.2019 r.

Znak spraw y : DT1ZP l 200/9/20 1 9

oGŁoszENlEo,WYBoRZENAJKoRZYSTNIEJSZEJoFERTY

Napodstawieart.9lustawyzdńaŻlstycznia20-04.rokuPrawozamówieńpublioznych(t§k§t
jednolity, Dz. U. z2,0lt8r. poz.1986 ,"-'rńn^*ri), informuje że postępowanie prowadzone w dniu
"OS.OS.ZÓ1q 

r. w trybie przetugunieograniczonego na:

Sukcesywna dostawa materiałów uszorstniaiących do zimowego utrzYmanla dróg

powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w §ezoni€

zimoury m 2Ot9l2O2O z podziałem na zadania:

zad.nrl-zakupidostawapiaskuwilości3000Mg,
zad. nr 2 _ zakup i dostawa soti z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg,

zostało rozstrzygnięte:

zad.nrl-zakupidostawapiaskuwilości3000Mg,
Ofeńy złożone:

§ij,lT";j"ł:'f:iff ir.T"Hl["#:]For,, paweł okoński cerekwica ul. wesoła 30, 55-1oo Trzebnica

cena netto: 99.000,00 zł.; cena brutto:121770,00 zł,

uzasadnienie wyboru: ofeńa wykonawcy jest najkozystniejsza_ zgodnie z kryteriami, oceny ofeń, w ocenie

Zamawiającego uzysrała róo,oo prt. z too pi.t.'ńozliń"n, wyrońawca ipełnił *a,unłi udziału w postępowaniu, ofeńa

J";i aJh;;3rWŹ * zakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiając y zawrzeumowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 05,09,2019 r, Zapraszamy do

podpisania umowy.

zad. nr 2 _ zakup i dostawa soli z antyzbrylaczem w ilości 2 000 Mg,

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Usługi transpońowe,,TOP" Paweł Okoński
Cerekwica ul. Wesoła 30, 55-100 Trzebnica



Ofeńy złożone:

Nazwa firmy i adres Wykonawcy
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HALIT Spółka zo. o
ul. Kopatniana 1, 59-100 Polkowice,

DS Sp, z o. o.
ut. SŹewska 61-6211b 2, 50-139 Wrocław,

Kopalnia Soti,,KŁODAWA" Spółka Akcyjna
al. 1000 - |ecia 2, 62,650 Kłodawa

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę: 
_

ói"rt" nr 2 _ Ds si;z o. o. ul. Szewska 61_6211 b 2, 50_139 Wrocław

cena netto: 520.000,00 zł.; cena brutto: 639,600,00 zł,

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofeń, ry 9§nię
Zamawiającego uzyst<ała ge,ół pri. 

' 
1oo pit. inoaiŃn. Wykońawca spełnił warunki udziału w PostęPowaniu. Ofańa

jest zgodni zŚlWZ w zakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający zawtzeumowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 05.09.2019 r. ZaPra§uamY da

podpisania umowy.
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