
Chełmża, dnia  22.10.2019 r. 

 

Nr referencyjny: GKM.271.1.14.2019 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) niniejszym informuję, iż w 

prowadzonym przez Gminę Miasto Chełmża, z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”, jako ofertę najkorzystniejszą na realizację zadania wybrano ofertę 

przedstawioną przez F.H.U JOSEF Omiotek Mariusz, Grzywna 125A, 87-140 Chełmża. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na 

podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na realizację przedmiotu zamówienia wraz ze streszczeniem oceny i porównanie złożonych 

ofert, zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

 

 

 

Nr 

oferty 
Wykonawca (nazwa firmy lub 

nazwisko) i adres Wykonawcy) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

nr 1 – 

Cena 

brutto 

w tym ilość punktów w poszczególnych podkryteriach: 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

nr 2 – Czas 

reakcji 

Liczba 

punktów w 

kryterium nr 

3 – Termin 

płatności 

Łączna 

liczba 

punktów 

1. 
F.H.U. JOSEF Omiotek Mariusz, 

Grzywna 125A, 87-140 Chełmża 

56,90 

punktów 

(20 056,41 

zł brutto) 

Lp. 
Ilość 

punktów 

30,00 

punktów 

(60 minut) 

10,00 

punktów 

(30 dni) 

96,90 

punktów 

1 – miesięczna opłata ryczałtowa za dyspozycyjność 

ludzi i sprzętu do pełnienia zadań związanych z 

zimowym utrzymaniem miasta oraz bieżącą kontrolę 

jego stanu 

17,1766 

2 - stawka godzinowa za odśnieżanie ulic sprzętem 

mechanicznym 
5,0000 

3 – stawka godzinowa za posypywanie ulic piaskiem 12,0000 



z solą (mieszanka min. 15%) przez sprzęt 

mechaniczny 

4 - stawka godzinowa za odśnieżanie i posypywanie 

ulic z piaskiem z solą (mieszanka min. 15%) przez 

sprzęt mechaniczny 

5,0000 

5 – stawka godzinowa za pracę pracowników 

fizycznych przy odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem 

z solą chodników (w stawce należy uwzględnić 

mieszankę min. 15%) 

10,0000 

6 - stawka godzinowa za pracę solarki – posypywanie 

samą solą. 
2,0000 

7 – stawka za wywiezienie 1 m3 śniegu na odległość 

do 3 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem 
1,7280 

8 – stawka godzinowa pracy małego ciągnika o masie 

do 1 tony z pługiem lub pojazd równoważny 
4,0000 

 

Nr oferty 
Wykonawca (nazwa firmy lub 

nazwisko) i adres Wykonawcy) 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

nr 1 – 

Cena 

brutto 

w tym ilość punktów w poszczególnych podkryteriach: 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

nr 2 – Czas 

reakcji 

Liczba 

punktów w 

kryterium nr 

3 – Termin 

płatności 

Łączna 

liczba 

punktów 

2. 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o.,  

ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża 

49,89 

punktów 

(17 727,12 

zł brutto) 

Lp. 
Ilość 

punktów 

30,00 

punktów 

(60 minut) 

10,00 

punktów 

(30 dni) 

 
1 – miesięczna opłata ryczałtowa za dyspozycyjność 

ludzi i sprzętu do pełnienia zadań związanych z 

zimowym utrzymaniem miasta oraz bieżącą kontrolę 

jego stanu 

20,0000 

 

 

 

 

89,89 

punktów 

2 - stawka godzinowa za odśnieżanie ulic sprzętem 

mechanicznym 
3,3565 

3 – stawka godzinowa za posypywanie ulic piaskiem 

z solą (mieszanka min. 15%) przez sprzęt 

mechaniczny 

11,6363 

4 - stawka godzinowa za odśnieżanie i posypywanie 

ulic z piaskiem z solą (mieszanka min. 15%) przez 

sprzęt mechaniczny 

4,3597 

5 – stawka godzinowa za pracę pracowników 

fizycznych przy odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem 
4,0895 



z solą chodników (w stawce należy uwzględnić 

mieszankę min. 15%) 

6 - stawka godzinowa za pracę solarki – posypywanie 

samą solą. 
1,4592 

7 – stawka za wywiezienie 1 m3 śniegu na odległość 

do 3 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem 
2,0000 

8 – stawka godzinowa pracy małego ciągnika o masie 

do 1 tony z pługiem lub pojazd równoważny 
2,9867 

       

Ponadto Zamawiający informuje, iż:  

• W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty. 

• Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził tzw. procedurę odwróconą. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a złożona oferta 

jest zgodna z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Cena – waga kryterium 60%, czas reakcji – waga 30%, termin płatności – waga 

10%. Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

 

Burmistrz Miasta Chełmży 

 

/-/ Jerzy Czerwiński 

 


