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                         Mirosławiec, dnia 12.11.2015r.  
 

GIŚ.271.105.2015.AS.                                                             
         

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 21.10.2015r. pod numerem: 153629 
– 2015r. p.n.: „Letnio – zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów 
oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta 
Mirosławiec”. 

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że prowadzone przez Gminę i Miasto Mirosławiec, z 
siedzibą przy ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 niniejszej ustawy na zadanie pod nazwą: „Letnio – zimowe utrzymanie ulic, 
chodników, dróg, placów, parkingów, schodów oraz przystanków  autobusowych i zatok wraz z 
opróżnianiem koszy na terenie gminy i miasta Mirosławiec” wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą Ofertę 
nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 
Usługi Budowlano – Transportowe Paweł Drab, Dzwonowo 20, 78 – 630 Człopa. 
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wybrano ofertę ww. Wykonawcy za cenę: 570 877,08 zł łącznie z podatkiem VAT i z terminem płatności 
faktur VAT: 30 dni kalendarzowych.  
 
W niniejszym postępowaniu oferty złożyli n/w Wykonawcy: 
 

 
Numer 
oferty 

 
Nazwa, siedziba i adres 

Wykonawcy 

Punktacja 
przyznana 
ofertom w 
kryterium: 
cena – 95% 

Punktacja 
przyznana 
ofertom w 

kryterium: termin 
płatności faktur 

VAT – 5% 

 
Łączna  

punktacja 

 
 

1 

„MAZ – BUD” Zakład Usług 
Instalacyjno – Budowlanych i 
Transportowo – Handlowych, 
Helena Mazur, ul. Leśna 5, 78 
– 650 Mirosławiec 

 
 

00,00 pkt 

 
 

00,00 pkt 

 
 

00,00 pkt 

 
2 

Usługi Budowlano – 
Transportowe, Paweł Drab  
Dzwonowo 20 
78 – 630 Człopa  

 
95,00 pkt 

 
5,00 pkt 

 
100,00 pkt 

 
 

Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych postępowaniach.   
                                                
 
      Z poważaniem 

                                                                                                                                        
/-/ Burmistrz Mirosławca 

 
 
 
 
Zamieszczono w dniu 12 listopada 2015r.:  

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu; 
2. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.miroslawiec.pl; 
3. aa. 

                                                                   


