
                              Brzeg, dn. 16.04.2019r  

ZO.P.04.19   

 

 

„Remont podwórka przy ulicy Mlecznej na działce nr 178/21 i dz. 177 ark. m. 4 

Centrum w Brzegu” 

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego) 

 

 

Zamawiający  - Zarząd Nieruchomości Miejskich decyzją Komisji Przetargowej z dnia 

16.04.2019 r. działając w oparciu o art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1  

złożoną przez Firmę Handlową Euro Standard s. c. Antoni Król Andrzej Król, ul. Strzelecka 53a, 45 – 

525 Opole   za cenę łączną: 

 

netto:     286 800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset zł 00/100) 

brutto: 352 764,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa  tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery zł 

00/100). 

 

 

Oferta najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu uzyskała ilość  100 pkt,  w tym w kryterium 

cena 60% - 60 pkt,  w kryterium termin płatności faktury 40% - 40 pkt. 

 

Na podstawie art. 92 ustawy informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące 

oferty: 

 oferta nr 1 złożona przez Firmę Handlową Euro Standard s. c. Antoni Król Andrzej Król, ul. 

Strzelecka 53a, 45 – 525 Opole – uzyskała łącznie ilość 100,00 pkt,  w tym w kryterium 

cena 60% - 60,00 pkt,  w kryterium termin płatności faktury 40% - 40 pkt, 

 

 oferta nr 2 złożona przez L.J. KAREN sp. z o.o. Łukowice Brzeskie 34, 49-318 Skarbimierz – 

uzyskała łącznie ilość 98,96 pkt,  w tym w kryterium cena 60% - 58,96 pkt,  w kryterium 

termin płatności faktury 40% - 40 pkt, 

 

 oferta nr 3 złożona przez Transport Towarowy Ryszard Biela 48 - 320 Skoroszyce - Sidzina, 

ul. Grodkowska 1 - uzyskała łącznie ilość 81,33 pkt,  w tym w kryterium cena 60% - 

41,33 pkt,  w kryterium termin płatności faktury 40% - 40 pkt, 

 

  oferta nr 4 złożona przez PLAYLAND Piotr Jarząbek, 49-300 Brzeg, ul. Platanowa 24   – 

uzyskała łącznie ilość 86,21 pkt,  w tym w kryterium cena 60% -  46,21 pkt,  w 

kryterium termin płatności faktury 40% - 40 pkt. 

 

 

Podpisał: Dyrektor ZNM 

/…/ Marek Sidor 


