
  Chełm Śląski 28.10.2011

Numer zamówienia publicznego:271.2.15.2011   

                                                                              w/g rozdzielnika

OGŁOSZENIE O WYNIKACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

Zawiadamiam, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych że w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzone 
w trybie przetarg nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro a poniżej kwot 
określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych na:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW 
NA TERENIE  GMINY CHEŁM  ŚLĄSKI      

została  wybrana oferta wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 
uzyskał  najwyższą ilość punktów: 

FHU DAMEKS   Damian Turczyński        41-407 Imielin    ul. Kordeckiego 39 

cena odśnieżenia 1km jezdni na całej szerokości                         - 5,40 zł/brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                              - 120,00 pkt

-cena za odśnieżanie i posypanie środkami uszorstniającymi 1km chodnika 
  na szerokości 1,5m                                                                       -194,40 zł brutto 
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                - 3,80 pkt
  
-cena  za  posypanie  1km  mieszanką  piaskowo-solną  jezdni  na  całej  szerokości 
mieszanką piaskowo – solną w ilości 300g/m2                               - 270,00 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 18,84 pkt

- cena odśnieżenia i posypania 30 przystanków środkami uszorstniającymi w ilości 
300g/m2 na szerokości 4 m i długości 25 m                                     - 1188,00 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 4,09 pkt

- cena jednej doby dyżuru                                                                 - 0,01 zł brutto
     liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 30,00 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów                                       176,73 pkt

Zakład Instalacyjno Inżynieryjny Jan Chmielarski Gorzów ul. Flisaków 15 
32-660 Chełmek 
cena odśnieżenia 1km jezdni na całej szerokości                         - 41,04 zł/brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                              - 15,79 pkt
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-cena za odśnieżanie i posypanie środkami uszorstniającymi 1km chodnika 
  na szerokości 1,5m                                                                       -270,00 zł brutto 
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                - 2,74 pkt
  
-cena  za  posypanie  1km  mieszanką  piaskowo-solną  jezdni  na  całej  szerokości 
mieszanką piaskowo – solną w ilości 300g/m2                               - 291,60 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 17,44 pkt

- cena odśnieżenia i posypania 30 przystanków środkami uszorstniającymi w ilości 
300g/m2 na szerokości 4 m i długości 25 m                                     - 1144,80 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 4,25 pkt

- cena jednej doby dyżuru                                                                 - 381,24zł brutto
     liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 0,00 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów                                       40,22 pkt

Zakład Transportowy i Remontowo Budowlany KOMPLEKS  Henryk Komendera 
Imielin ul. Wandy 58
cena odśnieżenia 1km jezdni na całej szerokości                         - 43,20 zł/brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                              - 15,00 pkt

-cena za odśnieżanie i posypanie środkami uszorstniającymi 1km chodnika 
  na szerokości 1,5m                                                                       -270,00 zł brutto 
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                - 2,74 pkt
  
-cena  za  posypanie  1km  mieszanką  piaskowo-solną  jezdni  na  całej  szerokości 
mieszanką piaskowo – solną w ilości 300g/m2                               - 270,00 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 18,84 pkt

- cena odśnieżenia i posypania 30 przystanków środkami uszorstniającymi w ilości 
300g/m2 na szerokości 4 m i długości 25 m                                     - 1296,00 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 3,75 pkt

- cena jednej doby dyżuru                                                                 864,00 zł brutto
     liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 0,00 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów                                       40,33 pkt

SITA ŚLĄSK Sp.zo.o. ul. Przemysłowa 76         43-100 Tychy 

cena odśnieżenia 1km jezdni na całej szerokości                         - 43,20 zł/brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                              - 15,00 pkt

-cena za odśnieżanie i posypanie środkami uszorstniającymi 1km chodnika 
  na szerokości 1,5m                                                                       -12,31 zł brutto 
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liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                - 60,00 pkt
  
-cena  za  posypanie  1km  mieszanką  piaskowo-solną  jezdni  na  całej  szerokości 
mieszanką piaskowo – solną w ilości 300g/m2                               - 84,78 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 60,00 pkt

- cena odśnieżenia i posypania 30 przystanków środkami uszorstniającymi w ilości 
300g/m2 na szerokości 4 m i długości 25 m                                     - 162,00 zł brutto
liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 30,00 pkt

- cena jednej doby dyżuru                                                                 - 864,00 zł brutto
     liczba punktów uzyskanych w tym kryterium                                  - 0,00 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów                                       165,00 pkt

Zatwierdzam:28.10.2011 r.
                                                                              Wójt Gminy Chełm Śląski
                                                                                     Stanisław Jagoda
                  
                                                                              …..................................................


