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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

www.modliborzyce.pl 

  

 

  Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje się,  

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup wraz z dostawą 

kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, po dokonaniu badania i oceny złożonych 

ofert, została wybrana oferta firmy: 

 

  FUH „OKSANA TRANS” 

  Oksana Bińczak 

  Grochocice 11A 

  27-530 Ożarów 

  

  Oferta spełnia wymogi SIWZ oraz przedstawia korzystny bilans cenowy. Cena oferty 

brutto wynosi – 44,28 zł (słownie: czterdzieści cztery złote 28/100) za 1 tonę sprzedanego  

i dostarczonego kruszywa - art. 2 pkt 5, art. 82 ust. 3 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 Na przetarg wpłynęło 9 ofert: 

1. „KRUSZYWOSORT” 

Przedsiębiorstwo Handowo-Usługowe 

ul. Marglowa 83 

26-600 Radom 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   50,43 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 87,80 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 87,80 

 

 



 

2. FUH „OKSANA TRANS” 

Oksana Bińczak 

Grochocice 11A 

27-530 Ożarów 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –  44,28 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 100 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 

  

3.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „GABI” 

Aneta Wikierska 

Grochocice 15 

27-530 Ożarów 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   45,79 zł  

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 96,70 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 96,70 

 

4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MIREX” 

Mirosław Kwapiński 

Szymanów 4A 

27-300 Lipsko 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   53,14 zł 

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 83,33 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 83,33 

 

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe 

AXIS Pastuszka Waldemar 

ul. Zielna 19G m. 1 

26-600 Radom 

  

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   55,60 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia oferty,  

nie dołączył brakującego dokumentu w postaci opłaconej polisy w wyznaczonym terminie,  

a tym samym nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jego oferta została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 

 

6. F.H.U. Głowala Mariusz 

Usługi Transportowe 

Słupie 20 

23-310 Modliborzyce 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem – 62,73 zł  

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia oferty,  

nie dołączył brakującego dokumentu w postaci opłaconej polisy w wyznaczonym terminie,  

a tym samym nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jego oferta została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 



 

7. „ADAMS –TRANS” 

Przemysław Adamczyk 

Maków. ul. Sporna 8 

26-640 Skaryszew 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   55,72 zł 

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 79,47 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 79,47 

 

8. Zakład Ślusarski  Usługowo-Produkcyjny 

Wiktor Kajda 

ul. Targowa 21 

23-213 Zakrzówek 

 

Cena brutto za wykonanie zadania objętego przetargiem –   56,44 zł 

Liczba  punktów w kryterium cena ofertowa: 78,45 

Łączna punktacja przyznana ofercie: 78,45 

 

9. TRANSMICH 

Stanisław Michałek 

Zdziłowice IV/1 

23-302 Godziszów 
 

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - 

Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ pomimo wezwania do uzupełnienia oferty,  

nie dołączył w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów potwierdzających, że 

dostawy wymienione w wykazie dostaw, zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

a tym samym nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu. Jego oferta została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  5. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie 

krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 

drogą pocztową, zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

       Wójt Gminy Modliborzyce 

       mgr inż. Witold Kowalik 

          

 

 

 

 

 


