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Numer sprawy: 3450/9/2006  	 			  	                    
Ogłoszenie o wyniku postępowania 



	
w trybie przetargu nieograniczonego do 60 tys. EURO



1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
             Powiatowy Zarząd Dróg  w Częstochowie 
b) REGON: |_1__|_5__|_1__|_4__|_0__|_6__|_0__|_0__|_9__|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
42 – 200  ,   Częstochowa ,  śląskie ,  Częstochowa ,
 d) ulica, nr domu, nr lokalu:
                    Sobieskiego 	, 	 9	 ,	  ___________
e) internet: http://  www.pzdczestochowa.4bip.pl.    e-mail: Tkacka@poczta.onet.pl 
f) numer kierunkowy   0 3 4
 tel.   3 2 2 – 9 2 – 2 15			faks     3 7 8 – 5 4 – 6 8			

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy jezdni wraz z budową chodników i odwodnieniem drogi powiatowej nr S 1059 Mykanów - DK 1 – Kościelec – Rudniki (gmina Rędziny). 
PCV : |_7_|_4_| . |_2_|_3_| . |_2_|_0_|_0_|_0_| . |_4_|   

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT)   18.684  EURO

słownie:   osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery EURO . 
4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Portalu Urzędu Zamówień Publicznych:
internet: http://  www.portal.uzp.gov.pl    
Nr Ogłoszenia : OWP/2006/06/22-593747
 lub postępowanie przeprowadzono w trybie
 z wolnej ręki             negocjacji z zach. konkurencji               zapytania o cenę
5)   - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi ___________. 
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6) Oznaczenie oferty częściowej: ________________________________________


7) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: ___3____	b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: ____0_____ 


8) Ceny ofert:
a) cena  najtańszej oferty (z VAT) :  155.361,33  zł	b) cena najdroższej oferty (z VAT) :    198.018,20  zł
	




 - wybrano ofertę 	(9a)			lub				 - przetarg unieważniono (9b)
9a) Wybrano następującą ofertę: 

a) firma:    Firma „TOM” Tomasz Banaśkiewicz

b) REGON: |_1__|_5__|_0__|_2__|_5__|_3__|_0__|_0__|_6__|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

   42 – 200 Częstochowa ,  Śląskie ,  Częstochowa ,

d) ulica, nr domu, nr lokalu:
                    Worcella 	, 	 2   ,	  ___________

e) internet: http:// ___________________________________ pl   	e-mail: __________@_________________

f) numer kierunkowy   

 tel. 501 – 297 – 842			faks  	

Cena wybranej oferty (z VAT):   155.361,33  zł     słownie:    sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden  zł. 
                                                                                                                                                                                                 33/100 groszy.
 w tym 22 % VAT :   28.015,98  zł.      słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy piętnaście zł.  98/100 groszy.

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 93 pkt. 1):
 - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.





                                                           ________________________________   
                                                                                                                                                                                                                       imię,  nazwisko i podpis osoby uprawnionej  


