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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

1. Zamawiaj ący:  
 
1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra  
2) kod, miejscowość województwo: 65-424 Zielona Góra, Lubuskie  
3)     ulica, nr domu:  Podgórna 22  
4)     nr tel., faks  tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455 
5)      email:                                           zamowienia@um.zielona-gora.pl  

2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
1)    w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5.548.000 euro pn. Budowa 

miejsc parkingowych przy I Liceum Ogólnokształc ącym wraz z przebudow ą drogi 
gminnej nr F 104292 ; 

2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  
a) 45233120- 6 Roboty w zakresie budowy dróg (główny kod); 
b) 45111200 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
c) 452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
d) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg; 
e) 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg;  
f) 45233000-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 
4) rodzaj zamówienia – robota budowlana. 

3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 

- firma: Trans Oder Plus s.c. ; 
- kod, miejscowość: 66-620 Gubin ; 
- ulica, nr domu, nr pokoju: Ogrodowa 20 ; 
- cena wybranej oferty z VAT: 645.903,14 zł; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt ; 
- ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
- łączna ilość punktów: 100,00 pkt ; 

 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C”- 
60,00 pkt, gwarancja „G” – 40,00 pkt. 
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5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty: 

1) oferta nr 1 złożona przez: 
a) firma: Ryszard Kaczmarek Przedsi ębiorstwo Remontowo – Budowlane KABET ; 
b) kod, miejscowość: 65-339 Zielona Góra ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Nowa 2 ; 
d) cena oferty z VAT: 966.412,60 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 40,10 pkt ; 
f) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;  
g) łączna ilość punktów: 80,10 pkt ; 

2) oferta nr 2 złożona przez: 
a) firma: Exalo Drilling S.A. ; 
b) kod, miejscowość: 64-920 Piła ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9 ; 
d) cena oferty z VAT: 790.885,90 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 49,00 pkt ; 
f) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;  
g) łączna ilość punktów: 89,00 pkt ; 

3) oferta nr 3 złożona przez: 
a) firma: Trans Oder Plus s.c. ; 
b) kod, miejscowość: 66-620 Gubin ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Ogrodowa 20 ; 
d) cena oferty z VAT: 645.903,14 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt ; 
f) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt;  
g) łączna ilość punktów: 100,00 pkt ; 

               

 

         z up. PREZYDENTA MIASTA 
         mgr inż. Krzysztof Kaliszuk 
         Zastępca Prezydenta 


