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Polska Cerekiew,  dnia 02-12-2009r. 
 
 
 
 
 

ZP 341-7 / 02 / 2009 
 
 
         
 

 
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-7/2009 - „Zim owe utrzymanie dróg na 
terenie Gminy Polska Cerekiew – sezon 2009/2010”  
 
  Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), informuję Ŝe w drodze 
postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na 
terenie Gminy Polska Cerekiew – sezon 2009/2010” spośród złoŜonych - waŜnych 
ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy: Firma Handlowo-
Usługowa Zygfryd Dapa,  Ostro Ŝnica - ul. Ko ścielna 23, 47-280 Pawłowiczki,  która w 
odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia na 
warunkach: uwzględniona suma cen przy ocenie oferty jako składowa 1 godz. pracy 
pługu przy odśnieŜaniu drogi na całej szerokości ( 117,70 zł), 1 godz. pracy ładowarki 
przy usuwaniu nadmiaru śniegu (160,50zł), i 1 godz. pracy piaskarki przy usuwaniu 
śliskości (160,50zł) wynosi  438,70 zł brutto (słownie: czterysta trzydzie ści osiem 
70/100 złotych). 
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 
Na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym ZP 341-7 / 2009 na „Zimowe utrzymanie 
dróg na terenie Gminy Polska Cerekiew – sezon 2009/ 2010” odpowiedziało dwóch 
oferentów. Komisja przetargowa oceniła oferty firm. Oferta w/w firmy spełnia wymogi 
udziału w postępowaniu przetargowym określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz uzyskała największa ilość punktów (100 ) od kaŜdego z członków 
komisji według kryteriów wyboru oferty – najniŜsza cena (średnia 100 pkt) 

Jednocześnie informuję, Ŝe w w/w postępowaniu oferty złoŜyły równieŜ firmy: 
  
L.p. Nazwa Wykonawcy Kryterium oceny Ocena 

(średnia liczba 
punktów) 

1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO-
LAS” Jerzy Lorek, Mierzęcin 44, 47-260 Polska 
Cerekiew   

Cena – 100 % 91,11 

  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy jw. informuję, Ŝe w prowadzonym 
postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.   
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy jw. informuję, Ŝe w prowadzonym 
postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.   
 
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 

        Wójt Gminy  
 

inŜ. Krystyna Helbin 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi  
47-260 POLSKA CEREKIEW  

ul. Raciborska 4 
tel. 0774801460 

faks 0774801489 
   

 
Wykonawcy uczestnicz ący w 
post ępowaniu o udzielenie zamówienia   


