
 

  

„Zimowe utrzymania dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowic ” 

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47 – 303 Krapkowice 

Krapkowice, dnia 12.11.2013r. 
Znak postępowania: PiRG.271.1.14.2013                                           
 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

I WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymania dróg, chodników i placów 

na terenie miasta i gminy Krapkowice.” w podziale na zadania. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Jednolity tekst Dz.U. 
 z 2013r., poz.907), zwanej dalej „ustawą” informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymania dróg, 
chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowice.”, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano : 

  
          Zadanie I - Zimowe utrzymanie dróg , na terenie Miasta Krapkowice.   - ofertę EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek. 

      ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył 
ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną. 
 
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono trzy oferty.  
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Veolia usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach 
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 

76,64 

3. 
EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek. 
ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin 

100,00 

6. 
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
 Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin 

80,94 

 
 
         Zadanie II - Zimowe utrzymanie chodników, placów i parkingów  na terenie Miasta Krapkowice. – ofertę  
                                  Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „Wójcik” Janusz Wójcik. ul. Pstrowskiego 31,  
                                  47-300 Krapkowice 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył 
ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną. 
 
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono trzy oferty.  
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 



 

  

„Zimowe utrzymania dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowic ” 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Veolia usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach 
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 

31,35 

3. 
EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek. 
ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin 

94,61 

5. 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 
„Wójcik” Janusz Wójcik. 
ul. Pstrowskiego 31, 47-300 Krapkowice 

100,00 

 
 
            Zadanie III - Zimowe utrzymanie dróg  na terenie sołectwa Gwoździce, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna. -     
                                     ofertę T.K. „EKO-BUD” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył 
ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną. 
 
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono dwie oferty.  
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Veolia usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach 
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 

81, 68 

2. 
T.K. „EKO-BUD” Sp. z o.o. 
ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice 

100,00 

 
 
             Zadanie IV - Zimowe utrzymanie dróg  na terenie sołectwa Żywocice, Steblów, Żużela. – ofertę T.K. „EKO-BUD”  
                                    Sp. z o.o., ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył 
ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną. 
 
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono trzy oferty, z czego , jednego 
Wykonawcę  wykluczono z postępowania , a jego oferta została odrzucona. 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Veolia usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach 
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 

88,71 

2. 
T.K. „EKO-BUD” Sp. z o.o. 
ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice 

100,00 

4. 
Gospodarstwo Rolne Usługi na rzecz rolnictwa Andrzej 
Wroża. ul. Krapkowicka 30, 47-341 Żużela 

Wykonawcę 
wykluczono 

 z postępowania 

 
 
               



 

  

„Zimowe utrzymania dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowic ” 

 
 
  Zadanie V - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pietna, Ściborowice, Kórnica, Nowy Dwór, Borek –  
                         ofertę T.K. „EKO-BUD” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice. 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył 
ofertę z najniższą ceną uzyskując maksymalną liczbę 100 pkt. zgodnie z jedynym kryterium oceny ofert – ceną. 
 
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono trzy oferty, czego , jednego 
Wykonawcę  wykluczono z postępowania , a jego oferta została odrzucona. 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 
Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów 

1. 
Veolia usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach 
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 

81,22 

2. 
T.K. „EKO-BUD” Sp. z o.o. 
ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice 

100,00 

4. 
Gospodarstwo Rolne Usługi na rzecz rolnictwa Andrzej 
Wroża. ul. Krapkowicka 30, 47-341 Żużela 

Wykonawcę 
wykluczono 

 z postępowania 

 
 
                                                                                                                                                                                    Podpisał: 
                                                                                                                                                                                   Burmistrz 
 
                                                                                                                                                                            /-/Andrzej Kasiura 
 
Zamieszczono: 
1. tablica ogłoszeń 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
    www.bip.krapkowice.pl  
 
. 

http://www.bip.krapkowice.pl/

