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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Zamawiający :                                                                                                                              
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu 
nieograniczonego w kategorii usług, o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) ,w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Bieżąca konserwacja 
gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu - profilowaniu mechanicznym 
wraz z zagęszczaniem przez wałowanie walcem (na okres dwóch lat). 
 
 
W postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęły 3 oferty: 
 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia tj. Oferty nr 3, którą złożyła 
Firma: BRIKBAU Anna Nowacka, ul. Śremska 27, 62-035 Kórnik 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta została 
sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Oferta jest ofertą najtańszą z ważnych złożonych ofert. 
Firma: BRIKBAU Anna Nowacka z Kórnika zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym 
rzeczowym zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym   
za cenę:                                                                                                                  
wykonania 1m2 polegającego na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez 
wałowanie walcem - 0,17zł/m2brutto                                                                                                                       
Punkty przyznane ofercie w ustalonym w siwz kryterium – cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania 
zamówienia = 100pkt. 
 
Pozostałe oferty; 

Ofertę nr 1 złożył Wykonawca:  
Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki, ul. Konwaliowa 15, 62-004 Czerwonak. 
Wykonawca Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki z Czerwonaka zaoferował wykonanie 
przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
za wynagrodzeniem ryczałtowym  za cenę:        
wykonania 1m2 polegającego na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez 
wałowanie walcem - 0,1968zł/m2brutto                                                                                                                                                              
Punkty przyznane ofercie w ustalonym w siwz kryterium – cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania 
zamówienia to 86,38pkt.      

Ofertę nr 2 złożył Wykonawca:  
Zakład Usługowo Transportowy Marian Gmiąt, Chmielinko 19, 64-310 Lwówek. 
Wykonawca Zakład Usługowo Transportowy Marian Gmiąt z Chmielinka zaoferował wykonanie przedmiotu 
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za 
wynagrodzeniem ryczałtowym  za cenę:                                                                                                                                                                   
wykonania 1m2 polegającego na równaniu - profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczaniem przez 
wałowanie walcem - 0,1968zł/m2brutto                                                                                                                                                              
Punkty przyznane ofercie w ustalonym w siwz kryterium – cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania 
zamówienia to 86,38pkt.                                                                                                            

Zamawiający informuje, że umowa na realizację przedmiotowego zamówienia z Wykonawcą, który przedstawił 
najkorzystniejszą ofertę może zostać zawarta najwcześniej po upływie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 08.03.2016r. Od niniejszej decyzji przysługują 
środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział 
VI "Środki ochrony prawnej".  

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek  
 
 
/-/ Piotr Długosz 


