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oznaczenie sprawy ZUK 09.2009

1. Zamawiający

Pełna nazwa zamawiającego:

2. Przedmiot zamówienia

3. Oferta wybrana

Nazwa Wykonawcy:

Adres: 

Telefon: fax:

4. Inne informacje

A.

B.

28/12/2009 Andrzej Okpisz     Dyrektor
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

.....................................................

.....tablica ogłoszeń i str. www.....

.....................................................

Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w załączonym druku ZP-21.

świadczenie w roku 2010 dostaw kruszyw dla ZUK w Mosinie, w tym:
Sukcesywne dostawy, wg aktualnych potrzeb zamawiającego do 31/12/2010r., partiami po 5-25 ton nw. kruszyw:
a). gruz betonowo-ceglany o frakcji 0-32,0 mm, łącznie do ~2000 ton,
b). gruz betonowo-ceglany o frakcji 32,0-63 mm, łącznie do ~500 ton,
c). osiewki z betonu żwirowego o frakcji 0-30 mm ca ~1000 ton,
d). tłuczeń granitowy o frakcji 0-31,5 mm ca ~600 ton,
e). piasek drobny o frakcji 0,1-0,25 mm ca ~150 ton.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia, określa SEKCJA II w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz Załącznik nr 1 do SIWZ

(+48 61) 821 14 13

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE >EKO-ZEC< SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w załączonym druku ZP-12.

(+48 61) 821 13 01

Wybrano ofertę która uzyskała najwyższą ocenę punktową, zgodnie z wymaganiami SIWZ.



oznaczenie sprawy ZUK 09.2009 DRUK ZP-12

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
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* niepotrzebne skreślić

oznaczenie sprawy ZUK 09.2009 DRUK ZP-21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr 
oferty

87,3

Leszek Michalik    

100,0

Liczba pkt w 
kryterium

.................................

PPHU PEWNIAK, Tomasz Pewniak
ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

PPHU Bolesław Kurowski
Sowinki 7, 62-050 Mosina

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo 
Transportowe
Krzysztof Nadolnik
ul.Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 
Kościan

Zakład Handlowy >BUD HANEX<
ul.Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

--------------

wg siwz

Warunki 
płatności*

4

.

.

220 500,00 zł
.
.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe "SPEC" Remigiusz 
Nowacki
ul. St. Mikołajczyka 65/1, Błażejewo, 62-
035 Kórnik

5

6
wg siwz

.

.

.

.

wg siwz
.

178 200,00 zł

wg siwz206 100,00 zł

.

3

.
wg siwz171 715,00 zł

2
192 882,00 zł wg siwz

1
168 360,00 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE >EKO-ZEC< SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

.

31/12/2010

Cena* Okres gwarancji*Termin wykonania*

.
wg siwz

.

wg siwz
.

.

.

wg siwz

.

.

wg siwz

.

.

.

.
wg siwz

.

.

.

Liczba pkt w kryterium
.................................

23/12/2009

Razem

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Liczba pkt w kryterium
C E N A

Liczba pkt w kryterium
.................................

94,5

100,0

87,3

98,1

81,7

5

6 76,4

94,5

Liczba pkt w kryterium
.................................

1

2

4

3

Leszek Michalik    

98,1

81,7

76,4

(podpis osoby sporządzającej protokół)
28/12/2009

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pieczęć zamawiającego

Pieczęć zamawiającego

Beata Nowak     Kierownik zamówienia

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Beata Nowak     Kierownik zamówienia
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