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PZD-DT-0343/17/10 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie: 

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 

2010/2011 – II przetarg nieograniczony 

 

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania 

CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 

 

Część 14: Rejon Bałucianka 

Część 15: Rejon Odrzykoń 

Część 16: Rejon Klimkówka 

 

Na podstawie art. 92. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg 

nieograniczony na udzielenie w/w zamówienia. 

 

 

Zestawienie złożonych ofert 

 

 

 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w art.94, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium 

oceny ofert 

 

Liczba punktów 

w kryterium 

 

Streszczenie 

Oferta I-  Usługi Sprzętem 

Rolniczym, Grzegorz 

Kowalczyk, ul. Ks. Józefa 

Panasia 24, 38-406 Odrzykoń-

Część nr 15 

 

Cena 

 

100pkt 

Oferta spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i 

jest ofertą najkorzystniejszą. 

Oferta II-  INTER-SPED-

TRANS, Aleksandra Szmyd, 
38-500 Sanok, Zabłotce 2  
Część nr 16 

 

Cena 

 

…………….. 

Cena oferty przewyższa 

kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  



1) złożono tylko jedną ofertę (na część nr 15), 

2) nie odrzucono żadnej oferty (na część nr15), 

3) nie wykluczono żadnego wykonawcy (z części nr 15). 

 

 

W związku z powyższym, proszę wszystkich Wykonawców o niezwłoczne potwierdzenie 

otrzymania informacji, poprzez odesłanie faksem (lub drogą elektroniczną) niniejszego pisma 

z adnotacją „otrzymałem” i czytelnym podpisem osoby odbierającej.  

 

 

 

Jednocześnie informuję, iż na część nr 16 wpłynęła jedna oferta, jednak jej cena przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. części 

nr 16.  

Na część nr 14 nie złożono żadnej oferty.  

 

W związku z powyższym Zamawiający u n i e w a ż n i a postępowanie  

na część nr 14 - zgodnie z art. 93, ust.1, pkt1 

oraz 

na część nr 16 – zgodnie z art. 93, ust. 1, pkt4. 

 
                                                                                                                    

 
                                                                                                                          

 

         ................................................. 

               (podpis i pieczątka kierownika 

     zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Usługi Sprzętem Rolniczym, Grzegorz Kowalczyk, ul. Ks. Józefa Panasia 24 

    38-406 Odrzykoń 

2. INTER-SPED-TRANS, Aleksandra Szmyd, 38-500 Sanok, Zabłotce 2 

3. A/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


