
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie 
dróg, chodników, placów i parkingów gminnych w sezonie zimowym 2012/2013  

w podziale na zadania”. 
 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 
publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą” informuję, Ŝe jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: 
 

1) zadanie nr 1, ofertę nr 3 firmy: EKO - PROBUD Bartosz Szczepanek,  
 ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin 

 
Oferta otrzymała w kryterium ceny łącznie 100,00 punktów. 
 
Ponadto informuję, iŜ w przedmiotowym postępowaniu złoŜyli oferty następujący Wykonawcy, 
których oferty zostały ocenione jak w poniŜszej tabeli: 
 
 

Opis podkryterium 
 

Veolia Usługi dla Środowiska 
SA Oddział w Krapkowicach 

ul. Piastowska 38,47-303 
Krapkowice 

 

EKO - PROBUD Bartosz 
Szczepanek ul. Rolna 1, 47-320 

Gogolin 
 

praca piaskarki łącznie z materiałem 

(mieszanka solno-piaskowa), jego 

transportem, załadunkiem i pracą 

operatora 

����� ��
praca pługa łącznie z pracą 

operatora 

��	
 ��
praca sprzętu do mechanicznego 

odśnieżania chodników łącznie z 

pracą operatora 

��� ��
stawka r-g z narzutami stosowana 

do wszystkich innych usług 

związanych z wykonaniem 

zamówienia (np. ręczne 

odśnieżanie i posypywanie) 

���� ��
praca sprzętu mechanicznego wraz 

z posypywaniem chodników 

mieszanką solną-piaskową (4% i 

20%) i piasku uszorstniającego, 

łącznie z pracą operatora 

���� �
Stawka m-g z narzutami ładowarki 

wraz z pracą operatora oraz 

samochodu ciężarowego o 

ładowności co najmniej 5 

ton do wywozu śniegu wraz z pracą 

operatora 

��� !
Suma punktów 77,71 100 

 
Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  



 oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę, która 
zgodnie z kryterium oceny ofert – ceny i przyjętymi podkryteriami uzyskała większą liczbę 
punktów, 
 

2) zadania nr 2 i 3, ofertę nr 3 firmy: EKO - PROBUD Bartosz Szczepanek, 
 ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin 

 
Oferta otrzymała w kryterium ceny łącznie 95,71 punktów w zadaniu nr 2 i nr 3. 
 
Ponadto informujemy, iŜ w przedmiotowym postępowaniu złoŜyli oferty następujący Wykonawcy, 
których oferty w zadaniu nr 2 i nr 3 zostały ocenione jak w poniŜszej tabeli: 

 
Opis podkryterium 

 

Marek Wójcik BRUK-ART. 
47-320 Gogolin ul. Strzelecka 

25/3 
 

Veolia Usługi dla Środowiska 
SA Oddział w Krapkowicach 

ul. Piastowska 38,47-303 
Krapkowice 

 

EKO - PROBUD Bartosz 
Szczepanek ul. Rolna 1, 47-320 

Gogolin 
 

praca piaskarki łącznie z 

materiałem (mieszanka solno-

piaskowa), jego transportem, 

załadunkiem i pracą operatora 

20,25 28,93 30 

praca pługa łącznie z pracą 

operatora 
22,67 23,29 40 

stawka r-g z narzutami 

stosowana do wszystkich innych 

usług związanych z wykonaniem 

zamówienia (np. ręczne 

odśnieżanie i posypywanie) 

10,00 3,22 5,71 

Stawka m-g z narzutami 

ładowarki wraz z pracą 

operatora oraz samochodu 

ciężarowego o ładowności co 

najmniej 5 ton do wywozu 

śniegu wraz z pracą operatora 

20,00 9,36 20 

Suma punktów 72,92 64,80 95,71 

 
Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
 oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę, która 
zgodnie z kryterium oceny ofert – ceny i przyjętymi podkryteriami uzyskała największą 
liczbę punktów, 
 
 

3) zadanie nr 4, ofertę nr 3 firmy: EKO - PROBUD Bartosz Szczepanek ul. Rolna 1, 
47-320 Gogolin 
 

Oferta otrzymała w kryterium ceny łącznie 100 punktów. 
 
Ponadto informujemy, iŜ w przedmiotowym postępowaniu złoŜyli oferty następujący Wykonawcy,  
których oferty zostały ocenione jak w poniŜszej tabeli: 

 
 

Opis podkryterium 
 

Veolia Usługi dla Środowiska 
SA Oddział w Krapkowicach ul. 

Piastowska 38,47-303 
Krapkowice 

 

EKO - PROBUD Bartosz 
Szczepanek ul. Rolna 1, 47-

320 Gogolin 
 



praca piaskarki łącznie z materiałem 

(mieszanka solno-piaskowa), jego 

transportem, załadunkiem i pracą 

operatora 

28,93 30 

praca pługa łącznie z pracą operatora 23,29 40 

stawka r-g z narzutami stosowana do 

wszystkich innych usług związanych z 

wykonaniem zamówienia (np. ręczne 

odśnieżanie i posypywanie) 

5,64 10 

Stawka m-g z narzutami ładowarki 

wraz z pracą operatora oraz 

samochodu ciężarowego o 

ładowności co najmniej 5 ton do 

wywozu śniegu wraz z pracą 

operatora 

9,36 20 

Suma punktów 67,21 100 

 
Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,  
 oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złoŜył najkorzystniejszą ofertę, która 
zgodnie z kryterium oceny ofert – ceny i przyjętymi podkryteriami uzyskała największą 
liczbę punktów. 
. 
          Podpisał: 
                                                                                                                 /-/ Burmistrz 
 
                                                                                                               Andrzej Kasiura 
 
 

 


