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sprawa RRG.271.8.2011                  Świlcza, dn. 23.03.2011 r. 
pismo: 71/R-RRG-ED/11 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 
Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę, nazwa zadania:  

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2011 roku 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 marca 2011 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 41436-2011, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 marca 2011 roku o godzinie 10.15. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza 
zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.  

1)  
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Bożena Czapka 
adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258 

z ceną brutto za całość 114 205,50 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dwieście pięć złotych 
i pięćdziesiąt groszy). 

Uzasadnienie wyboru 

W terminie składania ofert złożono 1 (słownie: jedną) ofertę.  

Zbiorcze zestawienie ofert:  

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto* 

1 
Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Bożena Czapka 
adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258 

 114 205,50 zł 

 

Oferta złożona przez Firmę Transportowo – Usługową „BOTRANS”, 39-123 Czarna 
Sędziszowska 258 jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została złożona  
w terminie. Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. 
Cena z oferty, tj. kwota 114 205,50 zł brutto (słownie: sto czternaście tysięcy dwieście pięć 
złotych i pięćdziesiąt groszy) nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie tego zamówienia tj. kwotę 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia 
tysięcy złotych). 
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Zestawienie punktacji: 

Numer oferty 
Liczba pkt w kryterium 

cena 100%  
Razem 

1 100,0000 100,0000 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
zatwierdził: 
Wójt Gminy Świlcza 
dr inż. Wojciech Wdowik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


