
 
 

PROKURATURA OKRĘGOWA 
ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 

 

Zielona Góra,  02 sierpnia 2010r. 
 

VII.G. 211/05/10 
 
 
 Wszyscy Wykonawcy 

 
  

ZAWIADOMIENIE 
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 
 

Niniejszym informuję, Ŝe w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową  

w Zielonej Górze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok 

ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, zgodnie 

z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, 

oferty złoŜonej przez Wykonawcę: 

 

Dla Zadania nr 1: 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną ofertę 

dla Zadania nr 1, która odpowiada warunkom zawartym w SIWZ i niepodlega odrzuceniu:  

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera cenę: 

dot. przewozu zwłok 
Całkowita cena netto  –  6.048,00 zł 

  Całkowita cena brutto –  6.471,36 zł 
dot. przechowywania zwłok: 
  Całkowita cena netto  –  9.150,00 zł 
  Całkowita cena brutto –  9.790,50 zł 
dot. udostępnienia sali sekcyjnej: 
  Całkowita cena netto  –  250,00 zł 
  Całkowita cena brutto –  267,50 zł 

Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 16.529,36 zł brutto,  

a w związku z powyŜszym uzyskuje 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej 

przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ. 

 

 

 



Dla Zadania nr 2: 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną ofertę 

dla Zadania nr 2, która odpowiada warunkom zawartym w SIWZ i niepodlega odrzuceniu:  

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera cenę: 

dot. przewozu zwłok 
Całkowita cena netto  –  5.184,00 zł 

  Całkowita cena brutto –  5.546,88zł 
 
dot. przechowywania zwłok: 
  Całkowita cena netto  –  2.625,00  zł 
  Całkowita cena brutto –  2.808,75 zł 
 
 
dot. udostępnienia sali sekcyjnej: 
  Całkowita cena netto  –  16.500,00zł 
  Całkowita cena brutto –  17.655,00 zł 
 

Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 26.010,63 zł brutto,  

a w związku z powyŜszym uzyskuje 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej 

przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ. 

 

Dla Zadania nr 3: 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną ofertę 

dla Zadania nr 3, która odpowiada warunkom zawartym w SIWZ i niepodlega odrzuceniu:  

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera cenę: 

dot. przewozu zwłok 
Całkowita cena netto  –  12.960,00 zł 

  Całkowita cena brutto –  13.867,20 zł 
 
dot. przechowywania zwłok: 
  Całkowita cena netto  –  24.825,00zł 
  Całkowita cena brutto –  26.562,75 zł 
 
dot. udostępnienia sali sekcyjnej: 
  Całkowita cena netto  –  69.750,00 zł 
  Całkowita cena brutto –  74.632,50 zł 

 

Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 115.062,45 zł brutto,  

a w związku z powyŜszym uzyskuje 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej 

przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ. 



Dla Zadania nr 4: 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną ofertę 

dla Zadania nr 4, która odpowiada warunkom zawartym w SIWZ i niepodlega odrzuceniu:  

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera cenę: 

dot. przewozu zwłok 
Całkowita cena netto  –  7.020,00 zł 

  Całkowita cena brutto –  7.511,40 zł 
 
dot. przechowywania zwłok: 
  Całkowita cena netto  –  3.450,00zł 
  Całkowita cena brutto –  3.691,50 zł 
 
 
dot. udostępnienia sali sekcyjnej: 
  Całkowita cena netto  –  12.750,00 zł 
  Całkowita cena brutto –  13.642,50 zł 

 

Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 24.845,40 zł brutto,  

a w związku z powyŜszym uzyskuje 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej 

przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ. 

 

Dla Zadania nr 5: 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną ofertę 

dla Zadania nr 5, która odpowiada warunkom zawartym w SIWZ i niepodlega odrzuceniu:  

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera cenę: 

dot. przewozu zwłok 
Całkowita cena netto  –  7.200,00 zł 

  Całkowita cena brutto –  7.704,00 zł 
 
dot. przechowywania zwłok: 
  Całkowita cena netto  –  4.050,00zł 
  Całkowita cena brutto –  4.333,50 zł 
 
dot. udostępnienia sali sekcyjnej: 
  Całkowita cena netto  –  24.000,00 zł 
  Całkowita cena brutto –  25.680,00 zł 

 

Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 37.717,50 zł brutto,  

a w związku z powyŜszym uzyskuje 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej 

przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ. 



 

Dla Zadania nr 6: 

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o. 

ul. Bohaterów Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, Ŝe złoŜono tylko jedną ofertę 

dla Zadania nr 6, która odpowiada warunkom zawartym w SIWZ i niepodlega odrzuceniu:  

Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera cenę: 

dot. przewozu zwłok 
Całkowita cena netto  –  32.340,00 zł 

  Całkowita cena brutto –  34.603,80 zł 
 
dot. przechowywania zwłok: 
  Całkowita cena netto  –  15.300,00zł 
  Całkowita cena brutto –  16.371,00 zł 
 
 
dot. udostępnienia sali sekcyjnej: 
  Całkowita cena netto  –  54.000,00 zł 
  Całkowita cena brutto –  57.780,00 zł 

 
 

Oferta ww. Wykonawcy zawiera najniŜszą cenę, tj. 108.754,80 zł brutto,  

a w związku z powyŜszym uzyskuje 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej 

przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w SIWZ. 

  

 
  

 
Prokurator Okręgowy 

 
/-/ dr Alfred Staszak 

 

 


