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OGŁOSZEN|E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

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

2019 roku poz. 1843 ze zm,), informuje że postępowanie prowadzone w dniu 12.1'1.2020 r. w trybie przetargu

nieograniczonego na:

'Wykonanie usług pW zimołvym utnymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu
Trzebnickiego w sezonie zimowym 202012021 zpodziaNem na zbdania:
zadanie nr 2 - rvła\czanie śliskości i odśniężanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica -
północ - czas 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 4 - zwaIczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Oborniki
Śląskie - cza§ pracy około 200 godz. i całomiesięczny dyżur.
Uwaga:

Podany powyżej cza§ pracy jest szacunkorvy.

zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych, teren gminy Trzebnica -
pólnoc - cza;s pracy około 200 godz. i _całomiesięczny dyżur

Wybrano ofeńę złożon ą przez Wykonawcę:
Ofefta nr 2 - C cena netto: 32Or00 zł.; cena brutto: 345160 zł.- praca
cena netto: 2.500,00 zł.1 cena brutto: 2.7O0,0O zł.- całomiesięczny dyżur

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie kryterium oceny ofert. W ocenie
Zamawiającego uzyskała 70 pkt. z 100 pkt, możliwych. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest
zgodna z SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 2g.11.2O2O r. Zapraszamy do podpisania
umowy do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Ks, Dz. W. Bochenka 6 - Sekretariat - godz. 10.30.
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