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OGŁOSZENIE O VVYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.9ż ustawy z dniaż9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity,Dz.U z20I8 roku poz. 1986 ze zm.), informuje że postępowanie prowadzone w
dniu 22.10.2019 n w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usług prry zimorvym utrrymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu
Trzebnickiego w sezonie zimowym żOt9t2020 zpodziałem na zadania:
zadanie nr 1 - zwaIczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 - cza§ pracy 200
godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 2 - zwalczanię śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy
200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśniezanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 339 - czas pracy
200 godz. i calomiesięczny dyżur,
zadanie nr 4 - zwalczańe śliskości i odśniezanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - cza§ pracy
200 godz. i całomiesięczny dyżuro
zadanie nr 5 - zwalczatie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - cza§ pracy
200 godz. i całomiesi ęczny ilyżurr'

Uwaga:
Podany powyżej czas pracy jest szacunkowy.

zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 340 - cza§ pracy 200

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę :

Oferta nr 6 - Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp ul. Zielona 4, 55-106 Czeszów
cena netto:440,00 zł.; cena brutto: 475,20 zł.- praca
cena netto:2.3L4,8L zł.1 cena brutto: 2.500rO0 zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy jest najkorzystniejsza 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 przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 08.11.2019 r. Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks, Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.00.

z. i całomies d Ę
Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,,Gena"
(A)

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

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

Liczba pkt w
kryterium

,,czas rozpoczęcia
pracy pny ZUD

na wygranym
zadaniu" (C)

Łączna punktacja
(A+B+c)

o, Zakad Robót Budowlanych
Wojciech Rapp
ul. Zielona 4, 55-106 Czeszów

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



zadanie nr 2 - zwalczanię śliskości i odśnieżanie drog wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy
200 całom dvżur,
Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,,cena"
(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. Usługi Transportowe,,TOP"
paweł okoński
Cerekwica u!. Wesoła 30
55_100 Trzebnica

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

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę:
Oferta nr 4 - UsługiTranspońowe ,,TOP" Paweł Okoński Cerekwica ul. Wesoła 30, 55-100 Tzebnica
cena netto! 370100 zł.; cena brutto: 399160 zł.- praca
cena nettol 2.800,00 zł.i cena bruttol 3.024PO zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyborul Ofeńa wykonawcy jest najkorzystniejsza 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 zawize umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 08.11.2019 r, Zapraszamy do podpisania
umowydo Starostwa PowiatowegowTrzebnicyul. Ks, Dz, W Bochenka6-Sekretariat-godz. 10.15.

zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg woj ewódzkich: nr 342 i nr 339 - czas pracy
les

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę:
Ofefta nr 3 - KOPARECZKA Sp. z o. o. ul. Henryka Sienkiew|cza23,55-140 Żmigród
cena netto| 425po zł.; cena bruttol 459100 zł.- praca
cena netto: 2.300100 zł.; cena brutto: 2,484PO zł.- całomiesięczny dyżgr

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie kryterium oceny ofeń. W ocenie
ZamawiĄącego uzyskała 85 pkt. z ,100 pkt. możliwych. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Ofeńa jest
zgodna z SlWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

ZamawiĄący zawftze umowę w sprawie zamówienla publicznego, w dniu 08.1t.2019 r. Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Tzebnicy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.30.

zadanie nr 5 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie drogi wojewódzkiej dawna DK 5 - czas pracy

200 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)

3. KOPARECZKASp. zo.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 23,
55-140 Zmigród

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

200 całom ł
Numęr
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy Liczba pkt w
kryterium

,,cena"
(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)

Lączna punktacja
(A+B+c)

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

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



Wybrano ofeńę złożon ą pnzezWykonawcę:

oferta nr 5 _ P.P,H,u. ,,TFLAK" Magdalena Kwiecień ul, Szkolna 22,55,114 Wisznia Mała

KOPARECZIGSp.z o. o. ul, Henryka Sienkiewiczał3,55-140 Żmigród

cena netto: głd,oo zł.; cena brutto: 370Ą4 zł,- praca 
_

cena netto: 2.500,00 zł.1 cena bruttol z.żoo,oo zł,- całomiesięczny dyżur

uzasadnienie wyboru: ofeńa wykonawcy jest. n9ik9zvstnl9jsza zgodnie .kryterium oceny ofeń, w ocenie

Zamawiającego uzyskała 70 pk!. z 100 pkt. T9aTy"h Wykonawca ,p"łnł-*"run* ułziału w postępowaniu. ofeńa jest

zgodna zS|WZ w zakresie pzedmiotu zamówlenla,

Zamawiającyzawrzeumowęwsprawiezamówieniapublicznego,wdniuo8.11.2ot9r,Zapraszamydopodpisania
umowy do Starostwa pJ*iuŃ"go w trzennic!-ui. K;.' Ó;. W. Bochónka 6 - Sekretariat - godz. 10'45'

ńe Dyrćktora


