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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego na  opracowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1060 S na odcinku od granicy 
miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska – DK-91 w m. Rudniki – dł. 5,1 km (gm. Rędziny)”.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. Dz. U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny 
spełniania warunków przez wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po doko-
naniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postę-
powaniu.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „AKBUD”
Mgr Krystyna Fabian
Ul. Wrocławska 46/15
40-217 Katowice 
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 158 356,00 zł zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Wykonawcy, który również złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 1
LP-BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 81
40-160 Katowice 
Oferta nr 1 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta został złożona przez Wykonaw-
cę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uzasadnienie w piśmie 
nr l.dz. PZD/ZP/99/2009.

Oferta nr 3 złożona przez
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNE
Bronisław Waluga
ul. Niedurnego 30
41-709 Ruda Śląska 
Oferta nr 2 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie w piśmie nr l.dz. PZD/ZP/99/2009.

Zamawiający przewiduje zawarcie umów dotyczących przedmiotowego zamówienia w terminie nie krót-
szym niż 7 dni licząc od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Z-ca P. O. DYREKTORA

mgr inż. Roman Pakuła 
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