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OGŁOSZEN|E O WYBORZE NAJKORZYSTN|EJSZEJ OFERTY
jednolitY, Dz, U z
dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
przetargu
zm.), informuje że postępowanie prowadzone W dniu 06.11.2020 r. w trybie

Na podstawie ań. 92 usiawy

2019

roku

poz. 1843

ze

z

nieograniczonego na:

powiatu
wykonanie usług prTy zimowym utrrymaniu dróg wojewódzkich na terenie
Trzebnickiego w ..rooi. zimowym 2020li021r2021l20Ż2 i2022t2023 zpodziałem na zadania:
- cza§ PracY 200
zadanie nr 1 _ zwalczanie śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej nr 340

godz. i całomiesięcmly dyżur zakażdy §ezon zimowy,
iadanie nr2 - zwalczaniL śliskościi odśniezanie dróg wojewódzkich: nr 342 inr 340 - czas PracY
200 godz. i całomiesięczny dyżur zakażdy §ezon zimowy,
- czas PracY 25
zadanie nr 3 _ zwalózańe siiskosci i odŚniezanie dróg wojewódzkich: nr 339
godz. zal<ażdy §ezon zimowy,
zadanie nr 4 - zwalczalię śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej dawna
ż00 godz.i całomiesięczny dyżur za każdy §ezon zimowy,
zadanie nr 5 _ zwńcźańó stiit<osti i odśnieżaniedrogi wojewódzkiej dawna
200 godz. i całomiesięczny dyżur zakażdy sezon zimowy,

DK 5 -

czas PracY

DK 5 - cza§ PracY

Uwaga:
Podane powyżej cza§y pracy są szacunkowe,

DK
zadanie nr 5 - zwa|czanie śliskościi odśnieżaniedrogi wojewódzkiej dawna
200 godz. i całomiesięczny dyżur zakażdy sezon zimowy,
Numer
oferty

Nazwa firmy i adres Wykonawcy

Liczba pkt w
kryterium

,,cena"

(Ą

2.

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

Liczba pkt w kryterium
,,stawka za miesiąc

.

5

- cza§ PracY

Liczba pkt w

Łączna punktacja

kryterium

(A+B+C)

30,00

70,00

kalendarzowy pełnienia ,,czas rozpoczęcia
dyżuru sprzętu z
pracy przy ZUD
obsługą w bazie
na wygranym
Wykonawcy" (B)
zadaniu" (C)
00,00

40,00

Wybrano ofeńę złożon ą pneż Wykonawcę:
ofefta nr 2 _ p.p.H.u. ,inRx"-Magdalena Kwiecień ul.

Szkolna 22,55,114 Wisznia Mała
praca
zł,cena netto: 420100 zł.1 cena brutto: 453160
brutto; z.7oopo zł._ całomiesięczny dyżur
cena netto: z.sóoroo źł.;
""n"
oceny ofeń, w ocenie
uzasadnienie wyboru: ofeńa wykonawcy jest najkorzystniejsza zgodnie .kryterium
udziału w postępowaniu. ofeńa jest
_

Zamawiającego uzyskała 70 pkt. z 100 pkt. moźliwych, Wyt<ońawcaspełnił-warunki
zgodna zS|WZ w zakresie pzedmiotu zamówienia,

do podpisania
Zamawiający zawrze umoWę w sprawie zamówienia publicznego,*^d"Ł3.o^]_1;;:?,:^::*r,:;,n",r
godz.
10:00
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