
 

 

Lipnica Wielka, dnia 10.11.2015 r. 

271.5.2015 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający: 

Gmina Lipnica Wielka 

z siedzibą w: Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka na Orawie, woj. małopolskie 

tel.: +48182634595; fax.: +48182634597; e-mail.: przetargi@lipnicawielka.pl,  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 

GMINNYCH   NA TERENIE GMINY LIPNICA WIELKA W SEZONIE 2015/2016”  znak sprawy 

271.5.2015 

3. CPV 90. 62.00.00-6   Usługi odśnieżania 

CPV 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeni 

Prowadzonego w trybie: Przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

Część I Sołectwo Murowanica: 

Liczba ofert złożonych: 1 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

brutto 

 

Termin 

płatności za 

fakturę 

Liczba  

punktów w  

kryterium „cena”  

waga kryterium   

97,00 pkt 

Liczba  

punktów w  

kryterium „termin 

płatności za 

fakturę” waga 

kryterium 3,00 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów

1 

FHU „ZBAZIN” Józef 
Garaj                               
34-483 Lipnica Wielka, 
Kiczory 40A 

80,00 zł 30 dni 97,00 3,00 100,00 

 

Oferta najkorzystniejsza: 

Firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40A 

UZASADNIENIE:  Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ), którymi były: cena oraz okres termin płatności za fakturę.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100,00 pkt. .Ponadto informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907   z późn. zm.) umowa w 

sprawie przedmiotowego zamówienia, może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w 

art. 94 ust 1 ww. ustawy. 

 

 

 



 

Część II Sołectwo Centrum 

Liczba ofert złożonych: 1 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres 
wykonawcy 

Cena 

brutto 

 

Termin 

płatności za 

fakturę 

Liczba  

punktów w  

kryterium „cena”  

waga kryterium   

97,00 pkt 

Liczba  

punktów w  

kryterium „termin 

płatności za 

fakturę” waga 

kryterium 3,00 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów

1 

FHU „ZBAZIN” Józef 
Garaj                               
34-483 Lipnica Wielka, 
Kiczory 40A 

87,00 zł 30 dni 97,00 3,00 100,00 

Oferta najkorzystniejsza: 

Firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40A 

UZASADNIENIE:  Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ), którymi były: cena oraz okres termin płatności za fakturę.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100,00 pkt.. Ponadto informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie 

przedmiotowego zamówienia, może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w art. 94 ust 

1 ww. ustawy. 

Część III Sołectwo Skoczyki: 

Liczba ofert złożonych: 1 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

brutto 

 

Termin 

płatności za 

fakturę 

Liczba  

punktów w  

kryterium „cena”  

waga kryterium   

97,00 pkt 

Liczba  

punktów w  

kryterium „termin 

płatności za 

fakturę” waga 

kryterium 3,00 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów

1 

FHU „ZBAZIN” Józef 
Garaj                               
34-483 Lipnica Wielka, 
Kiczory 40A 

89,00 zł 30 dni 97,00 3,00 100,00 

 

Oferta najkorzystniejsza: 

Firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40A 

UZASADNIENIE:  Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ), którymi były: cena oraz okres termin płatności za fakturę.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100,00 pkt. .Ponadto informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907   z późn. zm.) umowa w 

sprawie przedmiotowego zamówienia, może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w 

art. 94 ust 1 ww. ustawy. 



Część IV Sołectwo Przywarówka 

Liczba ofert złożonych: 1 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

brutto 

 

Termin 

płatności za 

fakturę 

Liczba  

punktów w  

kryterium „cena”  

waga kryterium   

97,00 pkt 

Liczba  

punktów w  

kryterium „termin 

płatności za 

fakturę” waga 

kryterium 3,00 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów

1 

FHU „ZBAZIN” Józef 
Garaj                               
34-483 Lipnica Wielka, 
Kiczory 40A 

99,36 zł 30 dni 97,00 3,00 100,00 

 

Oferta najkorzystniejsza: 

Firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40A 

UZASADNIENIE:  Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ), którymi były: cena oraz okres termin płatności za fakturę.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100,00 pkt. .Ponadto informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907   z późn. zm.) umowa w 

sprawie przedmiotowego zamówienia, może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w 

art. 94 ust 1 ww. ustawy. 

Część V Sołectwo Kiczory  

Liczba ofert złożonych: 1 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

brutto 

 

Termin 

płatności za 

fakturę 

Liczba  

punktów w  

kryterium „cena”  

waga kryterium   

97,00 pkt 

Liczba  

punktów w  

kryterium „termin 

płatności za 

fakturę” waga 

kryterium 3,00 pkt 

Łączna 

liczba 

punktów

1 

FHU „ZBAZIN” Józef 
Garaj                               
34-483 Lipnica Wielka, 
Kiczory 40A 

99,36 zł 30 dni 97,00 3,00 100,00 

 

Oferta najkorzystniejsza: 

Firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj, 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40A 

UZASADNIENIE:  Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ), którymi były: cena oraz okres termin płatności za fakturę.  Oferta otrzymała najwyższą liczbę 

punktów, tj. 100,00 pkt. .Ponadto informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907   z późn. zm.) umowa w 

sprawie przedmiotowego zamówienia, może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w 

art. 94 ust 1 ww. ustawy. 


