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

na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót wykazanych w PZD 3540/74/2009 - Prze-
budowa jezdni wraz z odwodnieniem i budową chodników drogi powiatowej nr 1059 S Mykanów – 
DK-1 – Kościelec – Rudniki (gmina Rędziny): ETAP I – przebudowa jezdni, budowa odwodnienia 
i chodnika w ul. Mykanowskiej w m. Kościelec - dł. 1005,00 mb, ETAP IV – przebudowa jezdni, budo-
wa odwodnienia i chodnika w ul. Wojska Polskiego w m. Rudniki - dł. ok. 640,00 mb, ETAP V – prze-
budowa jezdni, budowa odwodnienia i chodnika w ul. Stalowej na odcinku od skrzyżowania z DK-91 
do ul. Leśnej w m. Rudniki - dł. 205,00 mb.

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 1 złożoną przez
mgr inż. Zdzisław Barański Nadzory, Rzeczoznawstwo, Projekty
Ul. Krańcowa 7, 97-500 Radomsko
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 143.960,00 zł..
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego za-
mówienia kwotę 79.000,00 zł. brutto, natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 143.960,00 zł. 
brutto

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

p.o. DYREKTORA

Bożena Zalewska
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