
Szydłowiec, dnia 28 kwietnia 2008 r. 
ON-343-13/2008 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych, Zarząd Powiatu w Szydłowcu informuje, 
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro do kwot określonych 
w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust 8 ustawy- Prawo zamówień
publicznych na: 

Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4018W w miejscowości Majdów 
 
ogłoszonym na Portalu UZP, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego 
w Szydłowcu oraz na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl w dniu 
03.04.2008 r., jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium: cena – 
100%, wybrana została: 
 
oferta wykonawcy 
Zakładu Usług Budowlanych „LIS-TEL” 
ul. Kochanowskiego 20, 26-500 Szydłowiec 
w cenie brutto 139 110,62 zł.

W załączeniu:
1. Druk ZP-12 – zbiorcze zestawienie ofert 
2. Druk ZP-21 – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 



oznaczenie sprawy ON-343-13/2008 DRUK ZP-12

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena * Termin

wykonania* Okres gwarancji* Warunki płatności*

1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Usługowo – Handlowe „INTERBUD”
26-600 Radom
ul. Limanowskiego 154

177 000,00 zł 30.06.2008 r. 24 miesiące

2
Zakład Usług Budowlanych „LIS-TEL”
26-500 Szydłowiec
ul. Kochanowskiego 20

139 110,62 zł 30.06.2008 r. 24 miesiące

3.
Przedsiębiorstwo Usługowo –
Produkcyjno – Handlowe „GRES”
26-500 Szydłowiec
ul. Browarska 1 B

152 748,93 zł 30.06.2008 r. 24 miesiące

* - niepotrzebne skreślić

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)
numer strony 1
oznaczenie sprawy ON-343-13/2008 DRUK ZP-21



Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer
oferty

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
……………………

Liczba pkt w kryterium
………………….

Liczba pkt w kryterium
……………………..

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

1 78 78

2 100 100

3 91 91

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)
numer strony 1


