
                                                                                                                             Odolion , dnia 26 marca 2015 r.

DUDiM.510.2.2015

                                                     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

                                           O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: DUDiM.510.2.2015

Nazwa zadania:   „Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,

Ŝe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoŜoną

przez Wykonawcę:

LAWSON Marek Rataj, Tupadły 55, 88-101 Inowrocław

w cenie 399 135,00 zł ( słownie : trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych
00/100 )
Uzasadnienie wyboru: Wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy   w dniu 1 kwietnia 2015 r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złoŜono  1 ofertę
---------------------------------------------------------------------------
Oferta nr 1

LAWSON Marek Rataj, Tupadły 55, 88-101 Inowrocław

liczba punktów w kryterium  cena –  80,00
liczba punktów w kryterium czas podjęcia czynności serwisowych – 5,00
liczba punktów w kryterium  długość okresu gwarancji – 15,00
Razem 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone Ŝadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
Ŝe w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Ŝadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póŜn. zm.) - dział VI "Środki ochrony
prawnej".

                                                                                                                                                  Podpisał
                                                                                                                                                 Z-ca  Dyrektora ZDP
                                                                                                                                                     Jerzy śbikowski
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