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sprawa: RRG.271.10.2011          Świlcza, dn. 6.04.2011 r. 
pismo: 74/R-RRG-ED/11 

 
Zawiadomienie o wyborze oferty 

 
Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (art. 4 pkt 8)  na usługi, nazwa zadania:  

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 marca 2011 r. w siedzibie 
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: 
www.swilcza.i-gmina.pl. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23 marca 2011 roku o godzinie 10:15. 
 
Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze. 

1) 
dla części nr 1  
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  
Firma Transportowo-Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena  
adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258 

z ceną netto  0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) za 1 tonokilometr; 

dla części nr 2 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  
Nieregularny Przewóz Towarów, Sroka Edward 
adres: 39-123 Czarna 256A 
z cenami netto: 
 60,00  zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za 1 m-g wynajmu samochodu wraz 

z pracą HDS i operatorem, 
 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych) za 1 m-g wynajmu samochodu solo  

i operatorem; 

dla części nr 3 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  
„BOG-POL” Bogumił Drozd, adres: 36-071 Dąbrowa 153 

z ceną netto 41,00  zł (słownie: czterdzieści jeden złotych) za 1 m-g pracy wraz  
z operatorem; 

dla części nr 4 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  
„BOG-POL” Bogumił Drozd, adres: 36-071 Dąbrowa 153 

z ceną netto 44,00  zł (słownie: czterdzieści cztery złote) za 1 m-g pracy wraz  
z operatorem; 

dla części nr 5 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/
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Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  
Usługi transportowo-remontowe budowlano-drogowe Kazimierz Lip    
adres: 36-071 Trzciana 268A 

z ceną netto 90,00  zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) za 1 godzinę wynajmu 
samochodu. 

Uzasadnienie wyboru 

W terminie złożono łącznie 6 (słownie: sześć) ofert.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena netto za 1 jednostkę* 

  Cz nr 1 Cz nr 2 
 

Cz nr 3 
 

Cz nr 4 Cz nr 5 

1 

Usługi transportowo – remontowe 
budowlano – drogowe,  
Kazimierz Lip 
adres: 36-071 Trzciana 268A 

1 
tonokilometr 

0,80 zł 
xxxxx xxxxx xxxxx 

 
 

1 godz. 
wynajmu 

sam. – 90,00 
zł 
 
 

2 
 „BOG-POL” Bogumił Drozd,  
adres: 36-071 Dąbrowa 153 

xxxxx xxxxx 

1 m-g pracy 
wraz z 

operatorem 
41,00 zł 

1 m-g pracy 
wraz z 

operatorem 
44,00 zł 

xxxxx 

3 
Firma Transportowo – Usługowa 
„BOTRANS” Czapka Bożena 
 

1 
tonokilometr 

0,63 zł 
 

xxxxx 
 

xxxxx xxxxx 

1 godz. 
wynajmu 

sam.  
– 100,00 zł 

4 

Nieregularny Przewóz Towarów,  
Sroka Edward 
adres: 39-123 Czarna 256A 
 

xxxxx 

1 m-g wynajmu 
samochodu  
wraz z pracą 
HDS  
i operatorem – 
60,00 zł; 
1 m-g wynajmu 
samochodu 
solo  
i operatorem – 
45,00 zł 

xxxxx xxxxx xxxxx 

5 
P.U.H.P. „RYŚ” Ryszard Siedlecki 
adres: 39-120 Sędziszów Młp.,  
Wolica Piaskowa 168 

xxxxx xxxxx 

1 m-g pracy 
wraz z 

operatorem 
42,00 zł 

1 m-g pracy 
wraz z 

operatorem 
45,00 zł 

xxxxx 

6 
FUH „UNISERWIS”  
mgr Łukasz Zawiślak 
adres: 36-072 Świlcza 238 

xxxxx 

1 m-g wynajmu 
samochodu  
wraz z pracą 
HDS  
i operatorem – 
150,00 zł; 
1 m-g wynajmu 

samochodu 
solo  

i operatorem – 
150,00 zł 

xxxxx xxxxx xxxxx 

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3, 4, 5.  

Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium. 

Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie nr 14. 
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Zestawienie punktacji: 

Numer 
oferty 

Liczba pkt  
w kryterium cena 

100% 

Liczba pkt  
w kryterium 
cena 100% 

Liczba pkt  
w kryterium cena 

100% 

Liczba pkt  
w kryterium cena 

100% 

Liczba pkt  
w kryterium cena 

100% 

 Dla części nr 1 Dla części nr 2 Dla części nr 3 Dla części nr 4 Dla części nr 5 

1 78,7500 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100,0000 

2 xxxxxxx xxxxxxx 100,0000 100,0000 
 

xxxxxxx 
 

3 100,0000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 90,0000 

4 xxxxxxx 100,0000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

5 xxxxxxx xxxxxxx 97,6190 98,0000 xxxxxxx 

6 xxxxxxx 32,5000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 

Ceny z ofert najkorzystniejszych nie przewyższają kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie tych zamówień, tj. kwoty 30 000,00 zł brutto (słownie:  
trzydzieści tysięcy złotych brutto). 

 
 
 
 
 
 

zatwierdził: 
Wójt Gminy Świlcza 
dr inż. Wojciech Wdowik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


