Gniezno, dnia 25.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację usługi pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu na potrzeby Urbis Sp. z o.o. 2 szt. fabrycznie nowych, nie
starszych niż z 2020 r. samochodów specjalistycznych: – śmieciarka na
podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub
„Przedmiot leasingu”) w ramach zamówienia publicznego
nr ZP–URB-6-2020

1.

Zamawiający:

URBIS Sp. z o.o.
Ul. B. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno tel. 61 424 58 00
2.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Procedura odwrócona
3.
Przedmiot zamówienia: dostawy :„ Dostawa w formie leasingu operacyjnego z
opcją wykupu na potrzeby Urbis Sp. z o.o. 2 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż
z 2020 r. samochodów specjalistycznych: – śmieciarka na podwoziu trzyosiowym
wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot leasingu”)
4.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną
oferentom:
Punktację przyjęto na podstawie złożonych ofert uwzględniając cenę oraz termin
gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ,
Nr
oferty

1

5.

Nazwa (firma)

Siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium: cena/termin
realizacji

„PEKAO LEASING” SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Grzybowska 53/57, 00-950
Warszawa

Cena : 60,00
Termin gwarancji: 40,00
Razem: 100,00

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie
dokonanego wyboru:
„PEKAO LEASING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
Cena najkorzystniejszej oferty: 1.731.662,51 zł brutto (słownie złotych: jeden milion
siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 51/100 )

Uzasadnienie: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Termin, po upływie którego może być zawarta umowa:
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 (Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8). Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może
bez zachowania powyższych terminów z uwagi na fakt iż postępowaniu została złożona tylko
jedna oferta.

6.

Otrzymują :
1.
2.

PEKAO LEASING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
a/a

