
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 , w związku z art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze 
zmianami ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie  dla  Miasta Szklarska Poręba zamówienia publicznego pn.  
 

Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porębie 

 

1- najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca:  
 

             SKANSKA S.A.   ul. Gen. J. Zajączka 9;  01-518 Warszawa 
 
uuuzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieee   wwwyyybbbooorrruuu:::   
  

- wybrana oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  oraz uznana została za najkorzystniejszą w świetle określonego, w materiałach 
przetargowych, kryterium oceny ofert.  
Jedynym kryterium oceny ofert była  najniższa cena ryczałtowa  (100% = 100 punktów) . 
Złożona,  przez SKANSKA S.A. ,  oferta  z ceną  ryczałtową  5.279.179,56 zł  za wykonanie 
całości prac objętych przedmiotem zamówienia  otrzymała    100 ,oo punktów. 
 
2-  nazwa, siedziba i adres wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny   
     i porównaniem zawierającym punktację w kryterium oceny:   
 

HEILIT+WOERNER Budowlana sp. z o. o. ul. Sudecka 98;  53-129 Wrocław            
- z ceną  ryczałtową 5.927.306,25 zł  za wykonanie całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia  otrzymała 89,07 punktów;    
 
Konsorcjum złożone z podmiotów:  
▪ „ABM POL-DRÓG Legnica”  sp. z o.o.  ul. Słubicka; 459-220 Legnica   
▪ p. Włodzimierz Lewowski prowadzący działalność  pn. Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski,  Sędzisław 50; 58-410 Marciszów 
- z ceną  ryczałtową 5.760.115,63 zł  za wykonanie całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia  otrzymało 91,65 punktów;    
 
Konsorcjum złożone z podmiotów:  
▪ Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” sp. z o.o.       
  ul. Młodych Energetyków 3; 59-920 Bogatynia 
▪ „ELTELBUD” sp. z o.o. ul. Kościuszki 13; 59-400 Jawor 
▪ Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Kaczawska 19;                     
  58-514 Jelenia Góra 
- z ceną ryczałtową 5.537.855,46 zł  za wykonanie całości prac objętych przedmiotem 
zamówienia  otrzymało  95,33 punktów;    
 
 
3-  w prowadzonym postępowaniu wszystkie oferty wpłynęły do Zamawiającego w terminie, 

żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania oraz  żadna oferta nie została 
odrzucona.  

  
Ogłoszenie o zamówieniu  publikowane było na portalu centralnym Urzędu Zamówień 
Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych,  pod numerem 28234-2009  z  13.02.2009r.   
i  41931-2009 z 24.02.2009r. ( zmiana ogłoszenia) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Szklarska Poręba  .                                           
      
 

       Burmistrz 
    /-/  Arkadiusz Wichniak 

 Szklarska Poręba , 20 marca 2009 r.  

                                                            
 


