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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zakup materiałów, 
wynajem sprzętu  do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec”.  

 

Na mocy art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2013r, poz. 907 z póż. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż  wybrano ofertę na : 

1) zadanie nr 1 - Zakup pospółki-  złożoną przez Pana Krzysztofa Ral prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Transport Towarowy z siedzibą w Pisarzowicach 275, 
59-800 Lubań. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego 
kryterium, jakim jest cena.  

Pan Krzysztof Ral prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Transport 
Towarowy z siedzibą w Pisarzowicach 275, 59-800 Lubań zaoferował najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 19,68 zł brutto/ 1 tonę  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Transport Towarowy  
Krzysztof  Ral  

Pisarzowice 275 
59 – 800 Lubań 

100,00 

 

2) zadanie nr 2 - zakup tłucznia  -  złożoną przez Pana Krzysztofa Ral prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Transport Towarowy z siedzibą w Pisarzowicach 275, 
59-800 Lubań. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego 
kryterium, jakim jest cena.  

Pan Krzysztof Ral prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Transport 
Towarowy z siedzibą w Pisarzowicach 275, 59-800 Lubań zaoferował najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 22,14 zł brutto/1 tonę.  

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 
100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Transport Towarowy  
Krzysztof  Ral  

Pisarzowice 275 
59 – 800 Lubań 

100,00 



 

3) zadanie nr 3 - wynajem sprzętu -  złożoną przez Pana Krzysztofa Ral 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport Towarowy z siedzibą w 
Pisarzowicach 275, 59-800 Lubań. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego 
kryterium, jakim jest cena.  

Pan Krzysztof Ral prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport 
Towarowy z siedzibą w Pisarzowicach 275, 59-800 Lubań zaoferował najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 98,40 zł brutto/h.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Transport Towarowy  
Krzysztof  Ral  

Pisarzowice 275 
59 – 800 Lubań 

100,00 

 

4) zadanie nr 4 - wynajem transportu -  złożoną przez Pana Krzysztofa Ral 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport Towarowy z siedzibą w 
Pisarzowicach 275, 59-800 Lubań. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w 
Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego 
kryterium, jakim jest cena.  

Pan Krzysztof Ral prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport 
Towarowy z siedzibą w Pisarzowicach 275, 59-800 Lubań zaoferował najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 0,3936 zł brutto/tonokilometr 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w 
kryterium cena – 100% 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba i adres wykonawcy Liczba pkt w  kryterium 
cena – 100% 

1. Transport Towarowy  
Krzysztof  Ral  

Pisarzowice 275 
59 – 800 Lubań 

100,00 

 




