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ZAWIADOMIENIE  
 
 
 
 
Dot.: zamówienia publicznego pn. „Zakup materiałów, wynajem sprzętu  i remont 
cząstkowy dróg na terenie Gminy Węgliniec ”. 
 

 

Na mocy art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iŜ:  

1) ZADANIE NR 1 – Zakup pospółki o frakcji 2÷31 mm w ilości 1 500 ton - 
zostało uniewaŜnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 w/w  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający 
moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2) ZADANIE NR 2 – zakup tłucznia bazaltowego 0÷31,5 mm w ilości 1 500 ton 
zostało uniewaŜnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 w/w  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający 
moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
  3) ZADANIE NR 3 – naprawa dróg asfaltowych wybrano ofertę złoŜoną przez 
Zakład InŜynieryjnych Robót Komunalnych „KOM – BUD” s.c. z siedzibą w 
Jędrzychowicach 113, 59 900 Zgorzelec. 

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

Zakład InŜynieryjnych Robót Komunalnych „KOM – BUD” s.c. zaoferował najniŜszą 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 19 372,50 zł brutto.  

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

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

1. Zakład InŜynieryjnych Robót 
Komunalnych „KOM – BUD” s.c. 

Jędrzychowie 113 
59 – 900  Zgorzelec 

 
100,00 

 

4) ZADANIE NR 4 – naprawa dróg asfaltowych - skrapianie wybrano ofertę 
złoŜoną przez Zakład InŜynieryjnych Robót Komunalnych „KOM – BUD” s.c. z siedzibą w 
Jędrzychowicach 113, 59 900 Zgorzelec. 

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

Zakład InŜynieryjnych Robót Komunalnych „KOM – BUD” s.c. zaoferował najniŜszą 
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 4 634,64 zł brutto.  

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



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

1. Zakład InŜynieryjnych Robót 
Komunalnych „KOM – BUD” s.c. 

Jędrzychowie 113 
59 – 900  Zgorzelec 

 
100,00 

 

5) ZADANIE NR 5 –  wynajem sprzętu zostało uniewaŜnione zgodnie z art. 93 ust. 
1 pkt. 4 w/w  ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ cena najkorzystniejszej oferty 
przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
6) ZADANIE NR 6 –   wynajem transportu zostało uniewaŜnione zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt. 4 w/w  ustawy Prawo zamówień publicznych, poniewaŜ cena najkorzystniejszej 
oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 


