
Chełm Śląski, dnia 29.10.2008 r.

Numer zamówienia publicznego:341/II/19/2008

Wykonawcy wg rozdzielnika

OGŁOSZENIE O WYNIKACH I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zawiadamiam, zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. z późn.zm.), że w postępowaniu o zamówienie 

publiczne przeprowadzone w trybie przetarg nieograniczony 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 :

Usługi Transportowe Drogowo Mostowe  Franciszek Turczyński 
ul. Kordeckiego 39  41-407 Imielin

 Cena brutto odśnieżenia 1km jezdni na całej szerokości - 40,66 zł 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 120,00
                                                
Cena brutto odśnieżenia i posypania środkami uszorstniającymi 1 km chodnika 
na szerokości 1,5 m – 299,60 zł 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 30,00

Cena brutto za posypanie 1 km mieszanką  piaskowo-solną w ilości 100g/m² jezdni na całej 
szerokości – 203,30 zł 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 45,00  
             
Cena brutto odśnieżenia i posypania środkami uszorstniającymi w ilości 100g/m²  30 przystanków 
na szerokości 4,00 m i długości 25,00 m – 428 zł 
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 45,00

Cena brutto jednej doby dyżuru – 535 zł
Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 60,00

Łączna punktacja: 300,00

                Zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu złożona została jedna oferta.
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