
Tel./Fax (071) 387-06-17

ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W TRZEBN|CY
55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1c

NlP: 915-16-26-021

e-mail: dr,ooi@powiat.trzebnica, pI www.drooi.tzebnica. pl
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OGŁOSZEN|E O WYBORZE NAJKORZYSTN|EJSZEJ OFERTY

Na podstawie arL. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U z

2018 roku poz. 1986 ze zm.), informuje że postępowanie prowadzone w dniu 15.10,2019 r. w trybie pzetargu

nieograniczonego na:

Wykonanie usług pruy zimorvym utrzymaniu dróg powiatowyeh na terenie Powiatu
Trzebnickiego w sezonie zimowym 201912020 zpodziałem na zadania:
zadanie nr 1 - zvłalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Wisznia Mała -
cza§ pracy około 200 godz. i calomiesięczny dyżur,
zadanie nr 2 - zwalczańe śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica -
północ - cza§ pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 2a - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych , teren gminy Trzebnica -
południe - czas pracy około 200 godz. całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 3 _ rvłalczanię śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Zawonia - czas
pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 4 - zwalczatię śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki
ŚĘskie - cza§ pracy około 200 godz. i calomiesięczny dyżur.

Uwaga:
Podany powyżej cza§ pracy jest szacunkowy.

zadanie nr 1 - zwalczartie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Wisznia Mała -

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę:
oferta nr 2 - P.P.H.U. ,,TMK" Magdalena Kwiecień u!. Szkolna 22,55-114 Wisznia Mała
cena netto: 343100 zł.1 cena brutto: 370,44 zł.- praca
cena netto: 2.50QO0 zł.1 cena brutto: 2.7OOPO zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: Ofeńa wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
Zamawiającego uzyskała 40 pkt. z 100 pkt. możliwych. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Ofeńa jest

zgodna z SlWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawr;ze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 3{.10.2019 r.Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Tzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.00,

cza§ pracy około 200 godz. i całom r,

Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,rcena"
(A)

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+c)

2. P.P.H.U.,,TRAK"
Magdalena Kwiecień
ul. Szkolna 22,
55-'114 Wisznia Mała

40,00 00,00 00,00 40,00



zadanie nr 2 - zvla]rczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gmlny Trzebnica -

Wybrano ofeńę złożon ą pizezWykonawcę:_ 
.

ofeta nr 4 - KopAREczKA Sp. z o. o. ut. Henryka Sienkiewicza23,5s,l4o żmigród

cena netto: 315,00 zł.1 cena brutto: 34OPO zł,- praca_

cena netto: 2.3o0roo ii.;-""n" brutto: z.fiał,oo zł._ całomiesięczny dyżur

uzasadnienie wyboru: ofeńa wykonawcy jest. najkorzystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń, w ocenie

Zamawiającego uzyskała 85 pkt. z 100 pkt. m.ozliwycn. WykońawcasPełnił-warunki udziału w PostęPowaniu. ofeńa jest

zgodna i ŚtWZ w Źakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający zawftzeumowę w sprawie. zamówienia publicznego, w dniu 3o,{o,2o19 r, Zapraszamy do podpisania

umowy do Starostwa po*i"Ńugo w Trzebnicy ul, Ks. Dż. W Bochónka 6 _ Sekretariat _ godz, 1 0,1 5,

zadanie nr 2a _ zwaIczańe śliskości i odśniezanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica _

WybranoofeńęzłożonąpnzezWykonawcę: ___ A^.-^__ l^ EE AńEża,ttaa.
óierc nr g _ ipHu nnłneo ńałgorzaia Wypań Głuchów Dolny 4A, 55_106 Zawonia

cena netto: 320100 zł.1 cena brutto: 345,60 zł,- praca 
_

cena netto: 2.700ro0 zł.1 cena brutto: 2.916,00 zł._ całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: ofeńa wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie..krytłium oceny ofert, W ocenie

Zamawiającego uzyskała 70 pk!. z 100 pkt. m.ożliwych. Wykońawcaspełnił-warunki udziału w postępowaniu, ofeńa jest

igodna z S|WZ w Źakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający zawrzeumowę w sprawie. zamówienia publicznego, w dniu 3o.10.2o{9 r. ZaPraszamY do PodPisania

umowy do Starostwa pońi"Ń"go w Trzebnicy ul. Ks. Dż. W. Bochónka 6 _ Sekretariat _ godz, 10,30,

zadanie nr 3 - zwalczanieśliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gmtnY Zawonia - cza§

cZas około 200 l

Numęr
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,,cena"
(A)

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na Wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punKtacJa
(A+B+c)

4. KOPARECZKASp. z o. o.
ul. Henryka Sienkiewicza 23
55-140 Żhigród

40,00 15,00 30,00 85,00

c7żs okolo 200 całom EZll r.

Numer
ofęrty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,rcena"'
(Ą

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kaIendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+c)

3, PPHU MARGO
Małgorzata Wypań
Głuchów Dolny 4A,
55-106 Zawonia

40,00 00,00 30,00 70,00

rkoło 200 uodz. i całom
Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,rcena"
(Ą

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+c)

5. Zakład Robót Budowlanych
Wojciech Rapp
u]. Zelona 4, 55,106 Gzeszów

40,00 15,00 30,00 85,00

Wybrano

{M,

ofeńę złożon ą przez Wykonawcę :



oferta nr 5 - Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp ul. Zielona 4, 55-106 Gzeszów
cena netto: 350100 zł.1 cena brutto: 378r0O zł.- praca
cena nettol 2.3t4r81 zł.; cena brutto: 2.500100 zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnlenie wyboru: Ofeńa wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie kryterium oceny ofert, W ocenie
Zamawiającego uzyskała 85 pkt. z 100 pkt. możliwych. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Ofeńa jest

zgodna z S|WZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 30.10,2019 r.Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.45.

zadanie nr 4 - zwalczarlia śliskości i odśniezanie dróg powiatowychn teren gminy Oborniki

Wybrano ofeńę złożonąprzez Wykonawcę: .

Oferta nr 4 - KOPARECZI(A Sp. z o. o. ul. Henryka Sienkiewicza23,55-140 Zmigród
cena netto: 315100 zł.1 cena brutto: 34o,2o zł.- praca
cena netto: 2.30or00 zł.i cena brutto: 2,484po zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: Ofeńa wykonawcy jest najkozystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
Zamawiającego uzyskała 85 pkt, z 100 pkt. możliwych. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Ofeńa jest
zgodna z S|WZ w zakresie pzedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrize umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 04.11.2019 r. Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Tzebnicy ul, Ks. Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.15.

_ cza§ około 200 i całom r.

Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,rcena"
(Ą

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

kalendarzowy pełnienia
dyżuru sprzętu z
obsługą w bazie
Wykonawcy" (B)

Liczba pkt w
kryterium

,rczas rozpoczęcia
pracy przy ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+c)

4. KOPARECZKASp. z o. o.
ul. Henryka Sienkiewicza 23
55-140 Żtnigród

40,00 00,00 30,00 70,00


