
 1 

Częstochowa dnia 2007.08.31 
 

3450/15/2007 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

o wartości nie przekraczającej  kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42 – 217 Częstochowa informuje, Ŝe 
postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
na: 

odnowę oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich o długości 140,8 km 
będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. 
Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2007 r., nr ogłoszenia 139931-
2007,  wygrała firma: 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Spółka z o. o. 
14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 5 

 
Za ceny jednostkowe /brutto/ wybranej oferty : 

- Cena jednostkowa 1 m2 odnowy oznakowania poziomego tj. linii ciągłych, 
jednostronnie przekraczalnych i krótkich na jezdni :  

8,78 złotych/m2, 

- Cena jednostkowa 1 m2 odnowy oznakowania poziomego tj. linii na skrzyŜowaniach i 
przejściach dla pieszych : 

8,78 złotych/m2, 
- Cena jednostkowa 1,0 km wytyczenia trasy malowania : 

244,00 złotych/km, 
- Cena jednostkowa 1 m2 likwidacji istniejącego oznakowania wynikająca ze zmian: 

18,30 złotych/m2. 
 
Wybrany Wykonawca złoŜył ofertę najkorzystniejszą w oparciu o przyjętą kryterium oceny ofert – 
(cena - 100%), spełniające wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 Ponadto informuję, Ŝe na w/w zamówienie złoŜono 3 oferty, zgodnie z poniŜszym zestawieniem: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena jednostkowe oferty  /brutto/* 
Punktacja 
przyznana 

Wykonawcom 

01 

Firma WielobranŜowa 
"ZEBRA 2" 

 Seweryn Respondek  
41-902 Bytom,  

ul. Siemianowicka 98 

- cena jedn. za odnowę linii ciągłych, 
jedn. przekraczalnych i krótkich na 
jezdni:  14,15 złotych/m2, 

 - cena jedn. za odnowę linii na 
skrzyŜowaniach i przejściach dla 
pieszych: 11,48 złotych/m2, 

 - cena jedn. za wytyczenie trasy 
malowania: 0,12 złotych/km, 

 - cena jedn. za likwidację istniejącego 
oznakowania wynikająca ze zmian  
12,25 złotych/m2. 

62,92 pkt 
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02 

Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów 
"DROMO" Spółka z o. o.  

14-100 Ostróda,  
ul. Nadrzeczna 5 

- cena jedn. za odnowę linii ciągłych, 
jedn. przekraczalnych i krótkich na 
jezdni:  8,78 złotych/m2, 

 - cena jedn. za odnowę linii na 
skrzyŜowaniach i przejściach dla 
pieszych: 8,78 złotych/m2, 

 - cena jedn. za wytyczenie trasy 
malowania: 244,00 złotych/km, 

 - cena jedn. za likwidację istniejącego 
oznakowania wynikająca ze zmian  
18,30 złotych/m2. 

100,00 pkt 

03 

Przedsiębiorstwo Usługowo - 
Handlowe  

"DROGPOL" Sp. Jawna  
ul. 3-go Maja 39,  

42-360 Poraj 

- cena jedn. za odnowę linii ciągłych, 
jedn. przekraczalnych i krótkich na 
jezdni:  20,73 złotych/m2, 

 - cena jedn. za odnowę linii na 
skrzyŜowaniach i przejściach dla 
pieszych: 20,73 złotych/m2, 

 - cena jedn. za wytyczenie trasy 
malowania: 85,40 złotych/km, 

 - cena jedn. za likwidację istniejącego 
oznakowania wynikająca ze zmian  
30,50 złotych/m2. 

42,50 pkt 

 
 

            p. o. DYREKTOR 
           (  -  ) 
              BoŜena Zalewska 

 


