
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w K o ł o b r z e g u

ul. GryfHów 8, tel. 352 88 10
78-100 K O Ł O B R Z E G

ST-IV.272.10.2011 Kołobrzeg, dnia 13.05.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ST-IY.272.10.2011 w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego na „Dostawę betonu do robót

drogowych wykonywanych na terenie powiatu kołobrzeskiego"

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759) informujemy o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Oferta nr l

Zakłady Eksploatacji Kruszywa

Władysław Durał

Boboliczki 13

76-020 Bobolice

która zaoferowała cenę:

Lp

1.

•̂

3.

Nazwa własna j

Beton B 7,5 1

Beton B 10 ! 1

Beton B 15 1

W

m Szacunkowa wielkość
zamówienia

W

m3 200 m3

m3 150 m3

m3 150 m3

Cl

Cena jednostkowa
(z podatkiem VAT)

Cl

202,95 zł

209,10 zł

227,55 zł

C

Razem (z podatkiem VAT)
C = (WxCl)

40 590,00 zł

31 365,00 zł

34 132,50 zł

RAZEM: 100 pkt - 106 087,50 zł

Jednocześnie informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 100% kryterium oceny była cena została złożona

jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wymagania określone w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.



Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr l firmy Zakłady Eksploatacji Kruszywa Władysław Durał, Boboliczki 13, 76-020 Bobolice

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. W oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium oceny

ofert (cena 100%) uzyskała maksymalną liczbę punktów -100 podczas dokonanej oceny.

Z poważaniem

-

Magdalena

'„'
Dąbrówka

Oprać. Paulina Łysoń, Sekcja Techniczna ZDP w Kołobrzegu, tel. (094) 352 8810 wew. 15


