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Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy 

Bogatynia w ramach niżej wymienionych części: 
Część 2 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2370D Krzewina – stacja PKP; 

Część 6 – Zimowe utrzymanie drogi o nr 2369 – Bratków – stacja PKP 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający – Gmina Bogatynia   informuje, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie czynności obejmujących 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia 

w ramach części 2 i części 6 zostały wybrane następujące oferty:  
 

Część 2 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2370D Krzewina – stacja PKP-  została wybrana oferta 

nr 2 złożona przez:; 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 17 

59-920 Bogatynia 

wstępna cena ofertowa brutto – 27 726,90 zł. 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta kompletna i ważne , jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

  

Część 6 – Zimowe utrzymanie drogi o nr 2369 – Bratków – stacja PKP - została wybrana oferta 

nr 2 złożona przez:; 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 17 

59-920 Bogatynia 

wstępna cena ofertowa brutto – 12 158,20 zł.. 

Uzasadnienie wyboru  

Oferta kompletna i ważne , jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono 0 Wykonawców 

Oferty odrzucone:  

Część 2 –  Odrzucono 1 ofertę -  na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ zawierała 

błąd w obliczeniu ceny.  
 

 



Część 6 – Odrzucono 1 ofertę - -  na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ponieważ zawierała 

błąd w obliczeniu ceny.  
 
Część 2 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2370D Krzewina – stacja 

 

Nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny i łączną punktację. 

    Nr  
oferty 

Nazwa(firma),lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 

Liczba pkt. 
w kryterium 
cena-100% 

Razem 

 
1. 

P.P.H.U. „KRO-MET” Sp. cywilna  
Wiesława i Stanisław Krotowscy 

ul. Zarembowicza 1,53-530 Wrocław 

 

oferta odrzucona 
89 ust.1 pkt 6 

ustawy 

 
- 

 
2. 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 17 

59-920 Bogatynia 

 
10.00 

 
10,00 

 

 

Część 6 – Zimowe utrzymanie drogi o nr 2369 – Bratków – stacja PKP - została wybrana oferta 
 

Nazwy ( firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny i łączną punktację. 

    Nr  
oferty 

Nazwa(firma),lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

 

Liczba pkt. 
w kryterium 
cena-100% 

Razem 

 
1. 

P.P.H.U. „KRO-MET” Sp. cywilna  
Wiesława i Stanisław Krotowscy 

ul. Zarembowicza 1,53-530 Wrocław 

 

oferta odrzucona 
89 ust.1 pkt 6 

ustawy 

 
- 

 
2. 

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

ul. Kilińskiego 17 

59-920 Bogatynia 

 
10.00 

 
10,00 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego 
 

BURMISTRZ 

Miasta i Gminy Bogatynia 

mgr Andrzej Grzmielewicz 
 
 
 
 
 
 


