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Sucha Beskidzka 2020-10-06 
 
WZ. 272.16.2020.w 

 
Uczestnicy postępowania 
Nr WZ.272.16.2020 

 
 

ZAWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Prace związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonach zimowych 

2020/2021 i 2021/2022- II- w zakresie Części nr 1, 2, 3, 6 i 8 
 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
/Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm. / Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie 
kryteriami oceny ofert są: cena - 60 % i okres „czas uruchomienia odśnieżania w standardzie IV 
zimowego utrzymania dróg” - 40 %, za oferty najkorzystniejsze uznane zostały oferty: 

Na Część nr 1, 2 i 3: Chrustek Travel Radosław Chrustek, Sopotnia Wielka 133 34-340 Jeleśnia –
przyznana punktacja za „cenę” – 60 punktów; przyznana punktacja za „czas uruchomienia odśnieżania w 
standardzie IV zimowego utrzymania dróg”- 40 punktów; punktacja zdobyta w obu kryteriach 100 punktów 
dla każdej z części; 

Na Części nr 6: Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Jordanowie, ul. Gen. Maczka 115B, 34-240  
Jordanów  – przyznana punktacja za „cenę” – 60 punktów; przyznana punktacja za „czas uruchomienia 
odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg”-  40 punktów; punktacja zdobyta w obu 
kryteriach 100 punktów; 

Na Część nr 8: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, „TRANS – WAG” Wacław Waląg, 34-231 
Juszczyn 588 – przyznana punktacja za „cenę” – 60 punktów; przyznana punktacja za „czas uruchomienia 
odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg”- 40 punktów; punktacja zdobyta w obu 
kryteriach 100 punktów. 

 
 

Oprócz w/w ofert w przedmiotowym postępowaniu  złożono następujące oferty: 
 

Na Część nr 1: 
 Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego  TRANSDRÓG Kaczmarczyk Sp. j. 34-222 Zawoja 
1962 –przyznana punktacja za „cenę” – 41,47 punktu; przyznana punktacja za „czas uruchomienia 
odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg”- 0 punktów; punktacja zdobyta w obu 
kryteriach 41,47 punktu. 

 
Na Część nr 2: 
1.  Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego  TRANSDRÓG Kaczmarczyk Sp. j. 34-222 Zawoja 

1962 –przyznana punktacja za „cenę” – 43,04 punktu; przyznana punktacja za „czas uruchomienia 
odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg”- 0 punktów; punktacja zdobyta w obu 
kryteriach 43,04 punktu. 

2. Firma Transportowo- Usługowa Andrzej Jasica, 34-205 Stryszawa 177B –oferta odrzucona. 
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Na Część nr 3: 

 
1.  Firma Transportowo- Usługowa Andrzej Jasica, 34-205 Stryszawa 177B –oferta odrzucona 
 
 
 

Termin podpisania umów ustala się na dzień 19.10.2020r. w siedzibie Zamawiającego. 

 
Dziękujemy za udział w postępowaniu 

 
 
 
 
 
 

STAROSTA SUSKI 

mgr Józef Bałos 
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