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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia  na wykonanie usług w zakresie 

przetargu nieograniczonego pn.: 

 

 

Wynajem sprzętu budowlano-transportowego wraz obsługą na potrzeby  

PGKIM Sp. z o.o. w Turku  

 

 

 Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych do których nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku zawiadamia, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 1, tj. Wynajem ładowarki wraz z 

samochodem 10 tonowym, jako najkorzystniejsza uznana została oferta poniższego 

Wykonawcy. 

Kiciński Jerzy 

Transport i Sprzedaż Kruszyw 

Obrębizna 7 

62-700 Turek 

 

Cena ofertowa brutto: 316.120,00 zł. (słownie: trzysta szesnaście tysięcy sto dwadzieścia   

00/100zł) 

 

Oferta otrzymała w postępowaniu przetargowym 100 pkt. 

 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie  nr 1 złożono 1 ofertę. 
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 2, tj. Wynajem 

samochodu ciężarowego samowyładowczego, jako najkorzystniejsza uznana została oferta 

poniższego Wykonawcy. 

                                                                      

Maria Rybicka 

„TRANS-DAL” 

ul. Młodych 10 

62-700 Turek 

 

 

Oferta otrzymała w postępowaniu przetargowym 100 pkt. 

 

Cena ofertowa brutto: 85.840,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści  

                                                                         00/100 zł) 

 

W przedmiotowym postępowaniu na zadanie  nr 2 złożono 1 ofertę.  

                                                                                       

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 3, tj. Wynajem dźwigu 

samojezdnego, zostało przez Zamawiającego unieważnione na podstawie §12 ust.13 lit a) 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem w postępowaniu nie złożono żadnej 

oferty w zakresie tego zadania.   

 

 

 

                                                                              ……………………………………….. 
                                                                                                         podpis kierownika Zamawiającego  

 

 

 

 

 
 


