
INFORMACJA – ROZSTRZYGNI ĘCIE 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Nazwa Zamawiającego : Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica. 
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia :   
     „Likwidacja skutków powodzi na Kąpielisku Kormoran i urządzeniach doprowadzających wodę do Kąpieliska” 
3. Numer sprawy :  IM.271.12.2011 

 
4. Tryb postępowania (podstawa prawna) : 

przetarg nieograniczony -  art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 
     (Dz. U.  Nr 113  z 2010r, poz.  759- ze zmianami);  kategoria – robota budowlana. 
 
5. Liczba złoŜonych ofert : 1 
 
6. Data rozstrzygnięcia/ uniewaŜnienia postępowania*  :  28.04.2011r. 
 
7. Cena wybranej oferty :   192.599,66  zł  brutto 
 
8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ uniewaŜnienia* :  

Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował korzystną  cenę 
realizacji zamówienia.   

 
9. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy : Zakład Usług  Melioracyjnych „PAKS”  s.c.  Józef Pastuszka,  
                                                                          Bronisław   Bernat, Zygmunt Kłos 
10. Adres : ul. Sawy 25,  59-220 Legnica 

 
       11. Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 

Uprzejmie informuję, Ŝe po analizie złoŜonych w ww. postępowaniu ofert  na wykonawcę ww. zamówienia wybrano 
firmę: Zakład Usług  Melioracyjnych „PAKS”  s.c.  Józef Pastuszka, Bronisław Bernat, Zygmunt Kłos, ul. Sawy 25,   
59-220 Legnica za cenę 192.599,66  zł brutto Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz proponując korzystną cenę realizacji zamówienia  uzyskał  liczbę punktów jak niŜej: 
 

Nr 
oferty 

 
Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba 

i adres wykonawcy 

 
Streszczenie oceny  
i porównania oferty 

 

Punktacja oferty  
w poszczególnych 
kryteriach oceny 

ofert 

 
Łączna 

punktacja 
oferty 

 
1. 
 

Zakład Usług  Melioracyjnych 
„PAKS”  s.c.  Józef Pastuszka, 
Bronisław Bernat, Zygmunt Kłos 
ul.  Sawy 25 
59-220  Legnica 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz 

 
192.599,66 
192.599,66  x 100 % x100pkt =100 pkt 

Kryterium :  
cena –  100  pkt 

  
700  pkt 

(7x100 pkt ) 
 

      Na podstawie art. 92 ust 1 punkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, Ŝe  umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego 
moŜe być zawarta  po  28.04.2011r.  zgodnie z  art. 94 ust 2  punkt 1) litera a)   ww.  ustawy Pzp.  

 
 
 

 ZATWIERDZAM 
Z up. Prezydenta Miasta 

                  Ryszard Białek   
                       (Zastępca Prezydenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


