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                                                                 OGŁOSZENIE 
 
 

Nawiązując  do złożonej oferty  na: „Prefabrykowane betonowe umocnienia 
grobów i nadbudowy grobów w ilości do: 950 szt. umocnień, 475 szt. nadbudów, 10 szt. 
prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości wraz z dostawą” w trybie 
przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia  poniżej progów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r z późniejszymi zmianami Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie 
informuję: 
Do przetargu przystąpiły firmy, którym przyznano następującą ilość punktów: 
1. Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych „WIBROBET” S.C. Aleksandria I, 
    ul. Zielona 34, 42-274 Konopiska, oferta złożona przez w/w firmę otrzymała  
    następującą ilość punktów:  
    - kryterium cena – 80 punktów,   
    - kryterium rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych   
       prefabrykatów  umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość   
       montażu – 20 punktów,  
    - łączna ilość 100 punktów. 
2. Producent Elementów Prefabrykowanych BETONIARNIA KACZMAREK S.C.     
    PPHU Michał Kaczmarek, Rafał Kaczmarek, SIEDLISZOWICE 66, 42-425  
    Kroczyce, oferta złożona przez w/w firmę otrzymała następującą ilość punktów:               
    - kryterium cena – 79,2 punktów,   
    - kryterium rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych            
      prefabrykatów umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość           
      montażu – 20 punktów, 
    - łączna ilość 99,2 punkty. 
3. „GRANIMEX” Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Smosna, ul. Topolowa 54A,  

33-113 Zgłobice, oferta złożona przez w/w firmę otrzymała następującą ilość        
punktów: 
- kryterium cena – 22,4 punkty,   

     - kryterium rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych prefabrykatów  
       umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość  
       montażu – 0 punktów, 
     - łączna ilość 22,4 punkty. 
Na wykonawcę zamówienia na: „Prefabrykowane betonowe umocnienia grobów i 
nadbudowy grobów ilości do 950 szt. umocnień, 475 szt. nadbudów, 10 szt. 
prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości wraz z dostawą” wybrana  
została firma: Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych „WIBROBET” S.C. Aleksandria 
I, ul. Zielona 34, 42-274 Konopiska, która otrzymała największą ilość  – 100 punktów.  
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