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Przytyk, dnia 06 lutego  2013r. 
 

ZP.d.272.1.2013 
 

                                                                              
 

Powiadomienie o wyborze oferty 
 
 

Gmina Przytyk  z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 
Nr tel /048/ 618-00-95, fax. 618-00-87 
Informuje, że w trybie zapytania o cenę - zaproszenie do udziału w postępowaniu z dnia 
22 stycznia 2013r.  na: 
 
„Usługi w zakresie remontu  i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i  
pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni 

równiarką dróg  gruntowych gminnych, wycinka drzew i gałęzi z pasa drogowe dróg 
gminnych na terenie gminy Przytyk”. 

 
1.samochód ciężarowy / o ładowności nie mniejszej niż 10 ton/ lub ciągnik z przyczepą    

    /przyczepa o ładowności nie mniej niż 8 ton/-cena 1 roboczogodziny 
2. równiarka lub ciągnik z równiarką  – cena 1 roboczogodziny 

3. koparko-ładowarka lub koparko – spycharka – cena 1 roboczogodziny 
4. samochód z podnośnikiem koszowym / wysięgnik nie mniejszy niż 17m/- cena 1  
    roboczogodziny 
5. wycinka drzew i gałęzi piłą spalinową – cena 1 roboczogodziny 

6. ciągnik z głowicą do koszenia traw i krzaków- cena 1 roboczogodziny 

7. ciągnik z głowicą do pogłębiana rowów – cena 1 roboczogodziny 

  
 
Zamawiający wybrał do realizacji ofertę Nr 2 tj.: 
 
                                          Zakład Gospodarki Komunalnej 
                                                 w Przytyku Sp. z o.o. 
                                         26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 
 
Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, uzyskała w zastosowanym 
kryterium oceny ofert- cena 100%- 100 punktów. 
 
Nazwa (firmy), siedziby adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kryterium – 
cena ofert i punktację: 
- cena brutto za realizację całego zamówienia- 100% 
 
Oferta oznaczona Nr 1.       P.H.U. „SŁAWBUD” 
                                                    Sławomir Fokt 
                                     26-600 Radom, ul. Kierzkowska 129/1  
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w kryterium cena uzyskała 93,00 
punktów 
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Oferta oznaczona Nr 3.       „GAWBRUK” 
                                                Jacek Gawryś 
                                        Kadź 29, 26-415 Klwów 
- oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w kryterium cena uzyskała 91,00 
punktów 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej 
   
Strona internetowa 
Tablica ogłoszeń 
                                                                               


