
Nr sprawy PZD 3540/55/2009 Częstochowa, dn. 16.09.2009r.
l.dz. PZD/ZP/251/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

na  dostawę soli drogowej „DR” do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na 
plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w ilości około 800 Mg i na plac punktu podległego pod 
Obwód Drogowy Nr 2 w Koniecpolu w m. Zagórze w ilości około 400 Mg.

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.

Na podstawie art. 93 ust. 3 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 również, iż przedmiotowe 
postępowanie zostało unieważnione.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
P.H.U. “Larix” Sp. z o.o.
Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 310.368,00 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 1
Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa
Oferta nr 1 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/250/2009.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 2 ustawy tj.: w postępo-
waniu prowadzonym trybie zapytania o cenę , nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzu-
ceniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
p.o. DYREKTORA

Bożena Zalewska
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