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OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTN|EJSZEJ OFERTY
(tekst

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia29 stycznia2OO4 roku Prawo zamówień publicznych
jednolity,Dz.U z2018 roku poz. 1986 ze zm.), informuje że postępowanie prowadzone w

dniu 22.10.201"9 r. w trybie przetargunieograniczonego na:

'WYkonanie

usług prTy zimowym utrrymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu

Trzebnickiego w sezonie zimowym 201912020 z podziałem na zadania:
zadanie nr 1 - zwalczanię śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej nr 340 - czas pracy 200
godz, i całomiesięczny dyżar,
zadanie nr 2 , zwalczanie śliskości
i odśnieżaniedróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy
200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości
i odśnieżaniedróg wojewódzkich: nr 342 i nr 339 _ czas pracy
200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 4 - zwalczarlię śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej dawna DK 5 _ cza§ pracy
200 godz. i całomiesięczny dyżur,
zadanie nr 5 - zwalczańę śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej dawna DK 5 _ czas pracy
200 godz. i całomiesi ęczny dyżur,
Uwaga:
Podany powyżej cza§ pracy jest szacunkołvy.

zadanie nr 4 - zwalczartie śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej dawna DK
200 godz. i całomiesi
dyżur.
Numer
oteńy

i

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium

,,cena"

]

(A)

I

I

I

i

5 - czas pracy

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

Liczba pkt w
kryterium

Łączna punktacja
(A+B+C)

kalendarzowy pełnienia
,,czas rozpoczęcia
dyżuru sprzętu z
pracy przy ZUD
obsługą w bazie
na wygranym
Wykonawcy" (B)
zadaniu" (C)

Gospodarstwo Rolne Piotr
stawiński strzeszów

40,00

00,00

30,00

iejs ki Zakład Gospoda rki
KomunaInej Sp. z o, o. u!.
Poznańska 6, 55-140 Żmigród

33,1 8

15,00

30,00

ul. Młynarska 10,
55-114 Wisznia Mała,
M

78,1B

Wybrano ofeńę złożoną przez Wykonawcę:
Ofefta nr Ż - Miejski Zakład Gospodarki

Komunalnej Sp. z o. o, ul. Poznańska 6, 55-140 Żmigród
cena netto:422,0O zł.1 cena brutto: 455,76 zł.- praca
cena nettoz2.3l4,8l zł.1 cena brutto: 2.500,00 zł.- całomiesięczny dyżur
uzasadnienie

VĄ

wYboru: Oferta

wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie rryŁrium oceny ofeń.

W

ocenie

ZamawiĄącego uzYskała 78.,18 Pkt. z 100 pkt. mozliwych, Wykonawca
spełnił warunki udziału w postępowaniu. ofeńa
jest zgodna z SlWZ w zakresie pzedmiotu zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w dniu 19.11.2019
r. Zapraszamv do podpisania

umowY do Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c _tekretariat

- godz.

1

0.00.

