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Wynik przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla
Gminy
Dźwierzuty dn. 10.08.2017 r.
Znak sprawy: ZP-271.6.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla Gminy Dźwierzuty
Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
zwanej dalej „ustawą”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą , w przedmiotowym postepowaniu w świetle treści art.
91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana oferta ner 1 złożona przez:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń,
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postepowaniu i wymagania zawarte w
SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:
1.
2.
3.
4.

Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 20 pkt
Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 429 270,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia
dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 00/100). Ponadto Wykonawca zaoferował: okres gwarancji – 3 lata, czas reakcji
serwisu 24 godz., i wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca uzyskał w sumie, w określonych przez Zamawiającego kryteriach 80 punktów, w tym w:
Kryterium nr 1: cena brutto oferty [P1] – 60 pkt
Kryterium nr 2: okres gwarancji [G] – 0 pkt
Kryterium nr 3: czas reakcji serwisu – 10 pkt
Kryterium nr 4: termin wykonania – 10 pkt
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postepowaniu została złożona tylko jedna oferta oraz że nie wykluczono
żadnego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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