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Gniezno, dnia 30.01.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizacje ustugi pn.: ,,Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego"
w ramach zamowienia publicznego
nrZP-URB-1-2018

1

Zamawiaja^cy:

URBIS Sp. zo.o.
Ul. B. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno tel. 61 424 58 00
2.
Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Procedure odwrocona
3.

Przedmiot zamowienia: dostawy ,,Dostawa nowego samochodu asenizacyjnego"

4.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porownania zlozonych ofert zawieraja_cych punktacj^ przyznana_
oferentom:
Punktacje przyjeto na podstawie ztozonych ofert uwzgledniajqc cene oraz termin
dostawy , gwarancje zgodnie z zapisami SIWZ,
Nr
oferty

5.

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

WTC Sp z o.o.

Ul. Polna 31
DJugot^ka, 55-095 Mirkow

Liczba punktow w
kryterium: cena/termin
realizacji
Cena : 60,00
Termin dostawy: 0,00
Gwarancja: 20,00
Razem: 80,00

Nazwa i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza. oraz uzasadnienie
dokonanego wyboru:
WTC Sp z o.o.
Ul. Polna 31, Dlugol^ka
55-095 Mirkow
Cena najkorzystniejszej oferty: 459 220,00 PLN netto (stownie ziotych: czterysta piecdziesiaj
dziewiec tysi^cy dwiescie dwadziescia ztotych 00/100)
Termin ptatnosci : 21 dni.
Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
Prawo zamowieh publicznych, na podstawie kryteriow okreslonych w Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

6.

Termin, po upiywie ktorego moze bye zawarta umowa:
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 (Zamawiajqcy zawiera umowe w sprawie zam6wienia
publicznego, z zastrzezeniem art. 183, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jezeli zostalo przestene w inny spos6b - w
przypadku zamowien, ktorych wartosc jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8). Umowa w sprawie przedmiotowego zamowienia moze
bye zawarta po uptywie 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Otrzymuja :
1 WTCSp. zo.o.
Ul. Polna 31, Dfugoi?ka
55-095 Mirkow
2.

a/a.
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Ednumd Mlodzikowski

