Numer zamówienia: ZP

-

Il20I7

r.

Wasilków, dnia 02 pużdziernika 2017

r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 z późn. zm') niniejszym
zawiadamiam, iŻ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarski
odpadami ,,Czyste Srodowisko'' Sp. z o. o' z siedzlbą w Studziankach (u1. Spółdzie|cza
11 Studzianki, 16 _ 010 Wasilków) pod nazwą,,Zakup i dostawę fabrycznie nowej
zamiatarki ulicznej na podwoziu samochodu ciężarowego'', wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złoŻoną przez Wykonawcę

:

AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o.o.,
Ul. Skrajna 80a,25-650 Kielce.
Cena: 924 59I,00 złbrutto

Termin dostawy: 60 dni od daty podpisania umowy
Okres gwarancji: 2lata

Liczbaprzlznanych punktów w kryterium cena ofertowa:

60

Liczbaprzlznanych punktów w kryterium termin dostawy: 20
Liczba przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji:
Całkowita liczba przyznanych punktów:

0

80.

Uzasadnienie wvboru ofertv:
W toku przedmiotowego postępowania złoŻono jedną ofertę, która spełniławymogi
Zarnawiającego określone w postępowaniu' w tym. m. in. w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, jak równiez w ustawie Prawo zamówień publicznych' a składający
je Wykonawca spełniłwarunki udziału w niniejszym postępowaniu. Na podstawie kryterium
oceny ofeft, złoŻonaprzez w/w Wykonawcę oferta otrzymałanajvłyŻsząliczbępunktów. Na
podstawie art' 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamowrcn PublicznychZamawiający zamierza
zwiększyc kwotę którą początkowo przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, do ceny
najkorzystniej szej oferty.

Pozostali Wykonawcv. którzv złożvlioferty w postępowaniu:
W niniej szym po stępowaniu złoŻono j edną ofertę.

Numer zamówienia: ZP _ Il20I7 r.
W prowadzonym postępowaniu nie zostil wykluczony Żaden Wykonawca.
W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono Żadnej z ofert.

Nie dotyczy.

Zarnawiaj ący nie ustanawi ał dynamieczne go systemu zakupów.

Informacia o unieważnieniu postępowania.
Nie uniewazniono postępowania.

Termin, po którego upływie umowa

w

sprawie zamówienia publicznego może być

zawartaz
Stosownie do dyspozycji przepisu art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
umowa w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem przepisu art. 183 w/w ustawy,
moŻe być, zawarta w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uŻyciu środków komunikacji elektronicznej, albo
l0 dni' jeŻeli zostało przesłane w inny sposób'

Mając natomiast na uwadze zapis art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz fakt, Że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargl nieograniczonego złoŻono tylko jedną ofertę, Zanawiający moŻe zavrzeć umowę
w terminie krótszym niŻwskazany w zdaniu poprzednim.
Kierownik Zamawiającego skontaktuje się z przedstawicielem Wykonawcy, którego oferta
zostaŁawybrana lWznaczy konkretny termin zawarcia umowy.

Wasilków, dnia 02 puŹdziernika 2017

r.

