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ZAWIADOMMNM O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 usta\ry Prawo zamówień publiozrryoh (tj. Dz' U. z 2013 r.'poz' 907 zE zm.)
zawiadamia się. że w postęl'owaniu na ,'Zimowe utrz}manie dróg gminnych na teredie gmily Podgófzrłr w
sezońach 20 1 4 /f0|6,' zamawiający jako oajkorzystniejszą wybrał ofertęi
cześć nr 8 zemówienie _ solectwo : soŚnówke ,,Górna''
cfeść nr 9 z.Fówirnia - sołectwo staniszow
USŁUGI oGoLNo-BI,'DowLANE',PAMA' Adriarl Bucholc
u]' Zród]ana 2
58-564 sosnówka
cześć nr 4 zsmówienia - so|ectwo: Miłków
e!ęśś-4l-!!-44o!Ędc=sq&@s: Ścies"}
Cześć ni 11 zamówienia_ solectwo: Zachęlmię
,,JANDAM'' BfukaJstwo Tranśpoń samochodowy Adam suwa]ski
ul. Zołnie6ka 79
58-562 Podgórzyn
cześć nr 2 zamówienia - solectwo : Glębock
CzeŚć nr 3 zamóvienia - solectwo : Marczycę
Cześć nr 5 zamówienia - Sołectwo : PodgorryT
cześć nr 7 zapówićnia - soloctwo : Sosnówka ,,Dolna.'
USLUGI OGOLNOBUDOWLANE I SPRZETOWE Miroslaw Sosnorvski
ul. Kościelna 3
58.562 PodgóżF
e3g!!l!Ll.!g!!!iŚ!ig=sq!śśEq: Borowice
cześć nr ó zamówi.nia - sołectwo j Przesięka
SIRUMA Śp. z o.o.
uJ' Brzozorve Wzgórze 88
59-562 Przesieka
oferty 1\Tóranych wykonawcó$' uzyŚkały ńgj$Tższą ilośó punhów w wyniku arralizy kry'teriurq jakim była
cena' wykolawot 1śiórzy Ąożyli ofęńy \łIaz f€ streszczeniem oceny i porówlania zlożotlyob ofeń
zawie.ając}.rn punldaqję przyznarrą ofeItom w kĄ't€ńuĄ jakim byla c€l!a:

z powa]żjaniem

Numer
ofertv Na'zwa (firna) i adres \łykonawcy Nl cześci zamóvięnia rłTaz z clna ność punklów

I
USLUGI OCIoLNO-BTJDOWLANE
,fAMA" Addan Bucholc

58-564 sosnówka

c7łśc l: 129'60 zl
część 8: 129'60 fł
.7ść91129,60Ą

część l:99'r?
część 8: t00'00
czsść 9: 100'00

2
',JANDAM' Bnlkarstso TranĘon
Samochodowy Adam Suv.'alski
ul. Zołniefst€ 79
58-562 Podsóż\.n

.zęść 4: ló2'00 zl
częśc l0: 162'00 ż
częśc ll: 162'00 '

część 4. 100'00
część 10: 100'00
część 1l: 100'00

3
UsŁUGl oGoLNoBt,DowLANE I
sPRzĘToWE Mirosław sosnorvski
ul' Kościolna 3
58-562 PodsórzYn

częśó2:123'12z)
czĘśś 3: |23.12 zł
część 5: 123'12 zł
częśś7| |23'|2 z]

część 2: 10ą00
część 3| 100,00
czsć 5: 100'00
czsić 7: l0o.00

4

SIRUWIA Sp. z o.o.
ul' Bi ozow€ wzg&zę 88
59.562 Ptzęśęka

część l| 128'52 z1
część 2: 14q40 ż
9zę# 5: |40,40 zl
czĘść 6: 140'10 z)
cĘść 7: l40'4o '

cfęść l. 100,00
część 2i 87'69
część 5: 81 ,69
część 6: 100'00
część 7: 87'69

ńa Płw]lkawska


