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INFORTVTACJA O WYBORZE OFERTY

ODRZUC ENIU/WYKLUC ZENIU

dot. postępowania o udzielęnie zamówienia publicznego na zadarie

pn. ,,Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i powiato}vych na terenie

Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2012"

DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 Ęcznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 20|0 r. Nr 1|3, poz. 759 z późn. zm.)

ZamawtĄący Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Lęoncin reprezentowana

przez wójta Gminy Leoncin Adama Mirosława Krawczaka informuje, o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ofertę najkorzystniejsząz}oĘła Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Leoncinie, Michałów 4

05-155 Leoncin. Cena jednostkowa wynosi:

1.1 odśnieżanie dróg za l' km:
- cena netto 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięó zŁoĘch 00/100)

. podatek od towarów i usług w wysokości8%o, co wyniesieZ,O0 zł.

(słownie: dwa złote 00/100)

. cena brutto 27,00 zł (slownie: dwadzieŚcia siedem zlotych 00/100).

1.2 Zwalczanie śliskości na drogach za 1 km:

- cena netto 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

- podatek od towarów i usfug w wysokości 8 %o, co wyniesie 7,20 ń

(słownie : siedem złotych 20 l |00)

. cena brutto 97,20 zl (słownie: dziewięódziesiąt siedem złotych 20/100).

1.3 odśnieżanie interwenryjne na drogach za 1 godzinę:

. cena netto 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)

- podatek od towarów i ustug w wysokości 8 %o, co wyniesię 5,60 zŁ

(słownie: pięć, złoĘch 60/100)

- cena brutto 75,60 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złoĘch ó0/100).

oferta uzyskała 100 pkt.



AZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a ńożzona oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ nie podlega odrzuceniu.

oferta ta nie przekracza kwoty jakąZalnawiający ptzeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ptzetargu nieograniczonego'

przy zastosowaniu jednego kryterium wyboru oferty _ najniższa cęna - wybrany Wykonawca

spełnia warunki określone ptzez Zamaitającego w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zattówięnia. PoniewuŻ złoiono jedną ofertę brak jest możliwości porównania i ofęrta

ta samoistnie staje się ofertą najkorzystni ejsząo która uzyskała 100 pkt zgodni e ze wzotem:

Sposób oceny ofert:

Sumaryczna cena jednostkowa brutto : 0,40 x Cl + 0,40 x CZ + 0,ZO x C3 gdzie:

Cl cena brutto zal km odśnieżania

C2 cena brutto zal kmz:xa|czalia śliskości zimowej

C3 cena brutto zal godzinę odśniezania interwencyjnego

określenie ilości punktów za cenę wykonania zadanta wg wzoru:

Najnizsza sumaryczna cena jednostkowa brutto

x 100

Sumaryczna cena jednostkowa brutto ofert ocenianej

2. WYKLUCZOITYCH WYKONAWCACH

W przedmiotowym postępowaniu nie było Wykonawców wykluczonych.

3. OT'ERTACH ODRZUCOIIYCH

W przedmiotowym postępowaniu nie było ofert odrzuconych.

4. ZAWARCIU UMOWY

Umowa w przedmiotowej sprawie będzie zawarta 30 grudnia 2011 roku zgodnie z art.94

ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29 styczńa 2004 r.

(t1.Dz.U. z2010 r. Nr 1 13 poz.759 zpóźn. zm.).
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