
Nasz znak: GK.I.341-2/09 owa, 2009.03.24

Sprawa: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do post powania przetargowego
pn „Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 101114 F w I owej – poprawa bezpiecze stwa
ruchu drogowego”. Nr og oszenia 33768 z dnia 19.02.2009r.

 Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówie  Publicznych niniejszym zawiadamiam
wykonawców, którzy z yli oferty do w/w post powania przetargowego.

1. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza wykonawcy Przedsi biorstwo Budowlane  „JANBUD”
Spó ka z o. o. 68-200 ary, ul. Okrzei 104
Wykonawca z  wa  ofert  na cen  brutto 468.733,86 z  uzyskuj c 500 pkt. wg oceny i
porównania z onych ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiaj cy bra  pod uwag  zgodnie z og oszeniem  i SIWZ jedno kryterium
„najni sza cena brutto z VAT”
Do w/w post powania wa ne oferty z yli równie  nast puj cy wykonawcy:
•Zak ad Betoniarski Bogus aw Burzy ski 66-016 Czerwie sk yca 1  cena brutto oferty
529.486,22 z , uzyskuj c 442,65 pkt.
•P.P.U.H.”ALFA-WIL” Sp. z o. o. 68-205 ary,  Al. Wojska Polskiego 126A, cena brutto
569.563,15 z  uzyskuj c 411,5 pkt.
•Przedsi biorstwo Budowlano – Drogowe „TANDEM” Sp. z o. o. 68-200 ary, ul. Pu askiego 8,
cena brutto 594.898,08 z  uzyskuj c 393,95 pkt.
•Przedsi biorstwo Budowy i Remontu Dróg Budownictwo Ogólne Wac aw Marcinkiewicz 59-800
Luba , ul. Staroluba ska 10B, cena brutto oferty 544.117,07 z  uzyskuj c 430,75 pkt.
•Przedsi biorstwo Wielobran owe „GEOBUD” Artur Mróz, 59-900 Zgorzelec, ul. Poluszy skiego
1A cena brutto 527.564,37  z  uzyskuj c 444,25 pkt.
•Zak ad Us ug Drogowych „BRUK-POL” Danuta Ró bicka, Pawe  Ró bicki 66-010 Nowogród
Bobrza ski Urzuty ul. Zielonogórska 10, cena brutto 609.715,64 z  uzyskuj c 384,4 pkt.
•Przedsi biorstwo  Budowlano Drogowe „KAMBUD” 67-100 Nowa Sól, ul. D uga 6,  cena brutto
543.997,29 z  uzyskuj c 430,8 pkt.
•Us ugi Ogólnobudowlane i Drogowe Pawe  Jureko 59-900 Zgorzelec, ul. Boles awiecka 1 cena
brutto 499.044,66 z  uzyskuj c 469,65 pkt.

2. adna oferta nie zosta a odrzucona wszystkie oferty z one do post powania zosta y uznane za
wa ne

3. W post powaniu nie wykluczono adnej oferty.

Wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu je eli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego
przepisów ustawy przys uguj rodki ochrony prawnej Dzia u VI Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówie  publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pó n.zm.).


