
                                                                                                

ZP.341-41/03/2009 Sobótka, dnia 22.12.2009 r.

Adresaci wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Całoroczne utrzymanie terenów zieleni
miejskiej w mieście Sobótka w 2010 roku”.

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm. zwanej dalej ustawą), Zamawiający tj.
Gmina  Sobótka  informuje,  Ŝe  w  prowadzonym  postępowaniu  wybrano  do  realizacji  zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:
Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o.o., ul. W arszawska 4, 55-050 Sobótka
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta nr 2 przedstawia najniŜszą cenę spośród ofert nie odrzuconych, jak równieŜ spełniła
wymagania  ustanowione  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
(zwanej dalej SIWZ). Cena oferty brutto: 242 510,71 zł. Liczba pkt. w kryterium cena 100.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy oraz Kodeks Cywilny.
W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. W trakcie oceny komisja stwierdziła waŜność wszystkich
ofert, których punktacja przedstawia się następująco (numeracja ofert wg. kolejności ich złoŜenia):  

Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty Liczba punktów w
kryterium cena

1) FIRMA USŁUGOWA "SEDOR", Eugeniusz Szywała,
Jaszowice, ul. Słoneczna 2, 55-040 Kobierzyce

934.752,00 zł
brutto

25,94 pkt

2) Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o.o., ul.
Warszawska 4, 55-050 Sobótka

242.510,71 zł
brutto

100 pkt

Od  niniejszej  decyzji  przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  ustawie  –  dział  VI
„Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania
oraz  w  przypadku  zaniechania  przez  zamawiającego  czynności,  do  których  jest  obowiązany  na
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od
dnia,  w  którym  powzięto  lub  moŜna  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących
podstawę jego wniesienia. 

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr GraŜyna Szymańska
Sekretarz Miasta i Gminy

 

Pismo otrzymują:
1. FIRMA USŁUGOWA "SEDOR", Eugeniusz Szywała, Jaszowice, ul. Słoneczna 2, 55-040 Kobierzyce, fax 071-311-82-99,
2. Zakład Usług Komunalnych "HADLUX" Sp. z o.o., Grzegorz Białczak, ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka, fax 071-390-30-93
3. aa

Pismo sporządziła
Ewa Pigóra, przetargi@sobotka.pl, tel. 071-335-12-52

Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1        55-050 Sobótka

tel.(071) 31 62 043 do 045, fax.(071) 31 62 123

e-mail: kancelaria-urzad@sobotka.pl   sobotka-urzad@sobotka.pl,

http:// www.sobotka.pl


