
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘCIE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

I. Nazwa Zamawiającego:
Pre::ydenl Miasta Legnicy dzialający w imieniu Gminy Legnica

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
"Usuwanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy - w Lasku ZlotOl)ijskim w Legnicy IV ro::liczeniu z surowcem drzewnym pochodzącym
z usuwanych wiatrolomów iwiatrowalów". Nr sprawy: IM 341-4/5/20 I O

3. Tryb postępowania (podstawa prawna) :
przetarg nieograniczony - art. 10 us!.1 ora:: art. art. 39-46 ustawy Pzp; kategoria - usługa

7. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ Hnieważnienia* :
Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia.

10. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Usuwanie
skutk6w huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy - w Lasku Zlotoryjskim w Legnicy w rozłiczeniu z surowcem drzewnym pochodzącym
Z usuwanych wiatrolom6w i wiatrowa16w" na Wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę Zakład Usług Leśnych. Handel Drewnem Transport Drogowy Ciężarowy Tadeusz
K R dl' k 77 59600 L . k Śl k 117 480 00 l b W k łn'ł k' k'" k ł kty' k ' ,umor a owa , - wowe qs i za cenę , Z rutto, y onawca spe I wszyst le warun I SIWZI uzys a pun Ja nIże):

Punktacja oferty
Nr Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba i adres Streszczenie oceny w poszczególnych kryteriach oceny Łączna punktacja oferty

oferty wykonawcy i porównania oferty ofert

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.
"Juniperus" Kryterium: 438 pkt
Krzysztof MałuszYllski 117.480,00 cena - 87,62 pkt (5 x 87,62 pkt)l Wiklina 31 134,080,00 xl 00 % x l OOpkt= 87,62 pkt
56-210 Wąsosz



Zakład Usług Leśnych. Handel Drewnem Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.
Transp0l1 Drogowy Ciężarowy Kryterium: 500 pkt

2 Tadeusz Kumor 117.480,00 cena - 100 pkt (5 x 100 pkt)
Radłówka 77 117.480,00xI00%x 100pkt= 100pkt
59-600 Lwówek Śląski

Zgodnie z art. 92 ust l pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający infonnuje, że na podstawie 311.94 ust 2 pkt 3) litera a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawat1a po 25.11.2010r.
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