§MINA WILCZĘTA
]4-405 WItczĘ1!,84
zP.271-5-20,17

Wilczęta, dnia 30.08.2017

r.

zAWlADoMlENlE o vVYBoRzE
NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania prowadzonego

W

trybie pzetargu nieograniczonego pn.:

,,Zakup samochodu pożarniczego dla

osP Wilczęta,"

Działając na podstawie art. 92 ust.,l pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo
zamóWień publicznych (t.j, Dz. U. z 2015 l., poz. 2164 z póżn. zm.), informuję, że W
powyższym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamóWienia publicznego o Wańości niepżekraczającej kwot określonych W pżepisach Wydanych na
podstawie ań. 11 ust. 8 uPzP, ogłoszonego W Biuletynie zamóWień Publicznych W dniu 14.08,2017
pod numerem 5718,14-N-20l7,
1.

za najkorzystniejszą, na podstawie kMerióW oceny ofeń określonych W specyfikacji istotnych

WarunkóW zamóWienia, uznana

zostala ofeńa

nll

firmy:

Przedsiębiorstwo Uslugowo Handlowe MoTo
Sciegiennego 270, 25-116 KlELcE

-

TRUCK Leszek chmiel,

ul.

Uzasadnienie prawne: ań. 91 Ust, 1 ustawy Prawo zamóWień publicznych,
Uzasadnienie faktyczne: ofertę Wybrano'W proceduże odwróconej", określonejW ań, 24aa ust,
1 ustawy PZP. ofeńa spełnia Wszystkie Wymagania Zamawiającego, określone W slwz, nie
podlega odrzuceniu, uzy§kała najwyższą liczbę punktóW (100 pkt) W ramach plzyjętych kryterióW
oceny ofeń,

779 820,00 00 PLN ( (słownie złotych; siedemset siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy osiem§et dwadzieścia00/,l00),

ceną ogółem brutto:

2. zamawiaiący informuje, że W powyższym postępowaniu b]ali udział następujący
Numer Nazwa (firma) i adres §iedziby Wykonawcy
ofeńy

Prźedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MoTo
sciegiennego 270, 25-116 KlELcE

1

3.

ofeńv Wed

L.p.

koleiności przyznanC

Nazwa (filma) i

Wykonawcy

adres

siedziby

nktac

Llczba
punktóW

kryterium

W

-

TRUCK Leszek chmiel, ul.

Liczba

Liczba

kryterium

kryteńum
pojemność

wydajność
autopompy

plzy
ciśnieniu

l

Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe MoTo - TRUCK Leszek

Łączna
ilość

zbiornika

0.8 MDa

60,00

20,00

20,00

100,00

Chmiel, ul. Ściegiennego 27O, 25-116

KlELcE

4, zgodnie, z ań, 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamóWień publicznych
(Dz. U. z 2015 (,, poz. 2164 z póżn. zm.) umowa W sprawię zamóWienia publicznego może być
po upływnie 5 dni od dnia pżesłania ninięj§zego
zawańa
Wybranym Wykonawcą

z

-

zawiadomienia e-mail do

PoUczENlE:

WW.

Wykonawcy, t.j, po dniu 04 Września 2017

r.

Na niniejsze zawiadomienie prźysługują środkjochrony prawnej określone W Dziale

Vl

ustawy

- PZP,

