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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA

I:

i1

ZAMAWIAJĄCY
na nazwa i adres

Nazwa

Gmina Nysa

Nazwisko osoby
upoważnionej do kontaktów

Jacek Krzywoń

Adres

Urząd Miejski w Nysie
ulica Koleiowa 15

Kod pocztowy

48-300

Miejscowość

Nvsa
zp_nysa@op.onet. pl

Województwo

opolskie
www.nysa,pl

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

SEKCJĄ IIl TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

il.l)

Rodzaj

zamówienia:
zamówienia:

usługi
przetarg nieograniczony z dnia 4 listopada 2O19 r.

II.2)

Tryb udzielenia

II.3)

Nazwa nadana zamówieniu przezZamawiającego:

w postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników
w okresie od 15.11.2019 r. do 15.04.202O r."

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW

ffi.l)

Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32,48-303 Nysa

III.2)

Uzasadnienie wyboru ofeĘ:
Wykonawca złożyłjedyną ważną, niepodlegającą odrzuceniu oferLę.
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SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

ry.1)

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyliofeĄ niepodlegające odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komuna!nej EKOM Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

cena ofeńowa brutto w rozbiciu na
Rodzaj usługi/ zakres

Poz,

]ena roboczogodziny złlgodz. - samochód z pługiem

1

247,I0zł lgodz

]ena roboczogodziny złlgodz. - samochód ciężarowy

92,60 zł lgodz

3ena roboczogodziny złlgodz. - piaskarki
)ena roboczogodziny złlgodz, - ciągnik z pługiem (cena

277,90 zł lgodz

obowiązuje również
lrzv mechanicznym posvpywaniu i odśnieżaniuchodników)
]ena roboczogodziny złlgodz. - ciągnik z rozrzutnikiem (cena obowiązuje
ównież przy mechanicznym posypywaniu i odśnieżaniu chodników)
]ena roboczogodziny złlgodz. - ciągnik zprzyczepą (cena obowiązuje również
lęy mechanicznym posypywaniu i odŚnieźaniu chodników)
,'ena roboczogodziny złlgodz. - równiarka

10
1

:eny jednostkowe brutto

)ena wywiezienia śniegu,błota i nieczystościze 100m2 powierzchni zalegania ( w
vm załadunek i wvładunek) - na odleqłość2 km
]ena wywiezienia śniegu,błota i nieczystości ze 100m2 powierzchni zalegania ( w
vm załadunek i wvładunek) - za każdv następny km
(oszt 1 tony piasku, W tym transpoft i załadunek wrazze zmagazynowaniem na
erenie utwardzonvm orzeznaczonym na ten cel bez obciażenia zamawiaiaceqo

(oszt 1 tony 30

o/o

mieszanki solno-piaskowej

z

wykonaniem

( sól z

IL7,38 zł lgodz
t60,60 zł lgodz
55,60 zł lgodz
202,L7zł lgodz
674,00 z
4,30

z1

4L,27 złl1
ż30,47 złlt

L2

lnĘzbrylaczem) w tym transport i załadunek wraz ze zmagazynowaniem na terenie
ltwardzonym przeznaczonym na ten cel bez obciążenia zamawiającego
)dśnieżanieręczne chodników za 100 m2

36,68

złll00 mi

13

)dśnieżanieręczne z posypywaniem chodników za 100 m2( w tym transport,

56,20

złll00 m'

44,90

złll00 m'

16

)dśnieżanieręczne z posypywaniem chodników za 100 m2( w tym transpoft,
:aładunek i materiał) - oiaskiem
Odśnieżanierę€zne z posypywaniem chodników za 100 m2( w tym transpoń,
laładunek i materiał) - piaskiem płukanvm
lakup i montaż siatki przeciwśnieżnej 100 mb

17

(oszty demontażu

1

/Vskaźniki cenotwórcze

:aładunek i materiał) -

I4
15

mieszanką

siatki

100mb ( wg zgłoszonych potrzeb przezZamawiającego )

44,90 złlt00 m'

340,00 złl100 mL
111,00 złl100 mt

Oraz następujące wskaźniki cenotwórcze
- roboczogodzina

/Vskaźniki cenotwórcze - koszty ogólne

t9,24 zł,lgodz
40,00

o/(

/Vskaźniki cenotwórcze - zysk

5,00 0l

ń/skaźniki cenotwórcze - koszty zakupu

z,00 ol

IV,2)

IV.3)
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DRUK ZP-ZOWNO

Termin, okreŚlony zgodnie z art.94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego moze być zawarta: 12 listopada 2019 r.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu, o którym
mowa povqpej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a).

N.5)

Data zawiadomienia: 7 listopada 2019

Rozdzielnik:
Otrzymuje Wykonawca, który złożyłofeftę.

l

ir.l

lr

ł'

iurazańowi

A

iny'k t E

xs

Biura Za

I

r.

