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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

znak sprawy: 1l1Ol2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZamawiĄący, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,SANiKO" Sp. z o.o, w Myszkowie,

prowadzący w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2O04 r. -

Prawo zamówień publicznych (tj Dz U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn, zm.) postępowanie o udzielenie

zamówienia pn. ,,Dostawa fabrycznie nowego (produkcja 2019r.) samochodu

specjatistycznego - śmieciarki w formie leasingu operacyjnego" - znak sprawy 1l1Ot2O19,

zawiadamia, że po przeprowadzeniu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, badaniu oraz ocenie ofeńy, wybrano jako najkorzystniejszą ofeńę złożonąpzez.

Konsorcjum firm.

Europejski Fundusz Leasingowy S.A

Pl. Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław - Lider Konsorcjum

,,Road Pol" Wojciech Znamiec

ul. Jagiellonska 2517

87-800 Włocławek - Pańner Konsorcjum

z ceną ofeńową brutto: 762.062,46 zł. - brutto (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące

sześcdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześó 9roszy).

Udzielony okres gwarancji na zabudowę: 24 miesiące

Udzielony okres gwarancji na podwozie,.12 miesięcy

uzasad n ien ie wvboru nai korzvstn ieiszei ofertv:



Ofeńa spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, Ofeńa spełnia wymogi określone przez

ZamawiĄącego w SIWZ. Ofeńa została uznana za nĄkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriow

oceny ofert określonych w SIWZ: cena (60%), gwarancja na zabudowę (20o/o), gwarancja na

podwozie (2O%o)

Wykaz Wykonawcow, którzy złożyli ofeńy w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją według

kryteriow oceny ofeń określonych w SlWZ,

ZamawiĄący zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie

odrzucono ofert, nie wykluczono zadnego Wykonawcy oraz nie ustanowiono dynamicznego systemu

zakupow.

ZamawiĄący zawiadamia, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna ofeńa, zatem zgodnie z ań. 94

ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa na realizację przedmiotowego

zamówienia publicznego moze byczawańabez zachowania terminow wskazanych w ustawie.

Otrzymują:

1. Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

2. ala

Nr

ofeńy

Nazwa i adres Wykonawcy Przyznana punktacja w kryterium Razem

1

Konsorcjum firm.

Europejski Fundusz

Leasingowy S A

Pl. Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław - Lider

Konsorcjum

,,Road Pol" Wojciech

Znamiec

ul. Jagiellonska2517

87-800 Włocławek - Pańner

Konsorcjum

Cena Gwarancja

na

zabudowę

Gwarancja

na

podwozie

80 pkt60 pkt 20 pkt O pkt
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