ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu

Kołobrzeg, dnia 30.03.2012 r.

78-100 K O Ł O B R Z E G

Dotyczy Dostępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadania on.: „Zakup wraz z dostawa kationowej emulsji asfaltowej C6SB3 PU/RC fKl-65) do remontów
cząstkowych nawierzchni dróg"

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

najkorzystniejszej

Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W
postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy:
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

najkorzystniejszej

Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.) informuje o wyniku
postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertą nr 2 firmy:
Wytwórnie Materiałów Bitumicznych EMULEX

Irena Kalinowska z siedzibą

73-110 Stargard Szczeciński,

ul. Gombrowicza 4, która zaoferowała następującą cenę:
• Emu Isja kationowa C65B3 PU/RC
cena jednostkowa brutto - 2.460,00 zł / l Mg (tona)

Uzasadnienie wyboru:
Liczba punktów w kryterium cena 100 % - 100 pkt.
Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena oraz spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Nazwy ffirrmO. siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium cena (jedyne
kryterium):

Nazwa firmy

Cena jednostkowa brutto PLN

Punkty

• Emu Isja kationowa C65B3 PU/RC
cena jednostkowa brutto - 2.484,60 zł / l Mg (tona)

Stosownie do treści art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp (teks jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz.
759 z późn. zm.) zamawiający
wykluczył
wykonawcę
z
niniejszego
postępowania
o udzielenie zamówienia, a oferta
stosownie do treści art. 24 ust. 4
ustawy
została
uznana
za
odrzuconą.

Oferta nr l
INRECO - Emulsja Sp. z o.o.
Marcelin 19
78-422 Gwda Wielka

Z poważaniem

WZ.

Oprać. Paulina Łysoń, Sekcja Utrzymaniowa ZDP w Kołobrzegu, tel. (094) 352 88 10 wew. 15

