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Polska Cerekiew, dnia 18-10-2007r. 
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 
47-260 POLSKA CEREKIEW  
ul. Raciborska 4 
faks 077-4801460 
ZP 341-5/ 2 /2007 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu o 
udzielenie zamówienia   

      
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-5/2007 - „Ren owacja zespołu 
pałacowo – parkowego w Zakrzowie (elewacja)”  

 
   
Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 
227, poz. 1658, z 2007r. Nr 82, poz. 560), informuję Ŝe w drodze postępowania 
przetargowego dotyczącego zadania pn.:  
„Renowacja zespołu pałacowo – parkowego w Zakrzowie (elewacja)”, w którym 
zamawiający dopuszczał złoŜenie ofert częściowych, spośród złoŜonych waŜnych 
ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszych ofert firm: 

1. „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wyko ńczeniowe  
Józef Moszek, 
47-208 Pokrzywnica 
Ul. Młyńska 10 

która zaoferował wykonanie robót częściowych objętych przetargiem  
Poz. 1 Remont elewacji  za kwotę brutto 179 339 ,16 zł (słownie: sto 

siedemdziesi ąt dziewi ęć tysi ęcy trzysta trzydzie ści dziewi ęć złotych 
16/100) 

oraz  
2.  ZAKŁAD BRUKARSKI Remigiusz Trawi ński 

47-400 RACIBÓRZ 
Ul. Solna 25 

który zaoferował wykonanie robót częściowych objętych przetargiem  
Poz. 2 Nawierzchnie utwardzone za kwotę brutto 82 050,75 zł (słownie: 

osiemdziesi ąt dwa tysi ące pi ęćdziesi ąt złotych 75/100 ) 
 
Łączna warto ść ofert:  261 389,91 zł  brutto (słownie: dwie ście sze śćdziesi ąt 

jeden tysi ęcy trzysta osiemdziesi ąt dziewi ęć złotych 91/100) 
 
Uzasadnienie wyboru oferty. 

Na ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na „Renowację zespołu 
pałacowo – parkowego w Zakrzowie (elewacja” odpowiedziało dwóch oferentów. 
Komisja przetargowa oceniła oferty firm. Oferty w/w firm spełniają wymogi udziału w 
postępowaniu przetargowym określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz uzyskałły największa ilość punktów (100 ) według kryteriów wyboru 
ofert – najniŜsze cen (jak dla ofert częściowych). 

 
Jednocześnie informuję, Ŝe w w/w postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert. 

  
Otrzymują: 
Wszyscy oferenci 


