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Bartniczka, dnia 23grudzien 2010 r.

zaw iado mienie o wyb orze n aj ko rzys tniej szej o ferty

Napodstawie art.92 ust.l pkt. I i 2 ustawy zdnia2g stycznia1OO4roku prawo zamowjen
publicznych (Dz.IJ . z 2007 r. ff 223, poz. 1655 z pÓźn. zm) Zamawiający prowadzący
postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,odśnie zanie droggminny.h nu
terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy 2O|OI2OII " znwiadamia o wyblrze
najkorzystniej szej oferty, złoŻonej przez:

REJON I

Marcin Kopistecki - MARKOP

Ul. Podg rna 14 ,B7-32lBartniczka

Uzasadnienie
oferta złoŻonaprzez Marcina Kopisteckiego _ MARKoP ul. Podg rn a 14,87-321
Bartniczka spełniła warunki specyfikacji istotnych warunk w zam wienia co do treści, oraz
spełniła warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
Cena oferty wybranej do odśni eŻaniarejonu I - brutto wynosi :

- koparko-ładowarka New Holland LB 115 + pług - 96,30 Zł ,- ciągnik Zetor 5341 2980 + pług _ 92,02 zł,_ koparko-ładowarkaCater Pillar 428C _ 96,30 zł

Średnia cena wybranej oferĘ brutto wynosi 94187 zł i osiągnęła 100 pkt.

REJON II

Rolnicza Sp łdzielnia Produkcyjna

Nowe Świerczyny, 87-322Jastrzębie

Uzasadnienieoferta złożonaprzez RolnicząSp łdzielnię Produkcyjną Nowe Świerczyny
spełniła warunki specyfikacji istotnych warunkbw Zamowienia .o do treści, otaz spełniła
warunki udziału w niniej s Zym po stępowaniu.
Cena oferty wybranej do odśni eŻaniarejonu II _ brutto wynosi :

_ ciągnik John Deere 6910 + pług - I28,4O Zł ,_ ładowarkateJeskopowa _I28,4O zł

Średnia cena wybranej oferty brutto wynosi 128140 zł i osiągnęła 73,88 pkt.



Jedynym kryerium wyboru oferty byłacęna.

odrzuceniu z art.89 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zam wieri public znychpodlega ofęrta firmy:

Firma Handlowo Usługowa RoL _ STER Anna Sternick a , GrĘawy 45 ,87-321 Bartniczka
złoŻyłaofertę, gdzie cena brutto wynosi :_ ciągnik rolniczy lohnDeere 6930 + pług - !34,20 zł,- ładowarkateleskopowa złyŻkąobjętościo.ą _ i34,20 zł

Średnia cena oferty brutto wynosi tsą2o zł ,kt rauzyskała70'69 pkt.
Zamawiający stwierdził, Że złoŻonaoferta posiada najwyzs zącenęi nie odpowiada
wymaganiom określonym w pktVl .1.4 oraz3 - jej trese nie o-dpowiada treści specyfikacji
istotnych warunk w zamÓwienia _ brak udokumentowan ia, iŻw okresie ostatnich pięciu |at ,ajeŻeli okres prowadzęnia działalności jest kr tszy _ w tym okresie wykonali usługi
odpowiadające swoim rodzĄem i wartością zakresowi stanowiącemu przedmi ot zam wtenia
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Wycofanazostałaoferta fi.*y Roboty Zięmne Wojciech Kamiriski , 87 - 32O Gorzno
ul. Matejki23 .


