
                                                                                                            Odolion , dnia 20 czerwca  2016 r.

DUDiM.510.6 .2016

                                                     ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
                                           O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: DUDiM.510.6.2016
Nazwa zadania:” Zakup sprzętu 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:
Część I – dostarczenie koparko – ładowarki
Interhandler Sp. z o.o ul. Wapienna6 , 87-100 Toruń
 -Cena 341 940,00 zł  ( słownie : trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych   i 00/100 )
- 24 miesiące gwarancji jakości
- 24 godziny na podjęcie czynności serwisowych
Część II – dostarczenie ścinarki poboczy
InŜynieria Sanitarna i Lądowa  Stanisław Hońdo , ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor
- Cena 218 940,00 zł  ( słownie : dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych   i 00/100 )
- 14 miesięcy gwarancji jakości
-12  godziny na podjęcie czynności serwisowych
Część III – dostarczenie Rębaka do gałęzi
Teknamotor Sp. z o.o.  ul.Świętokszyska 2A, 27-400 Ostrowiec Św.
Cena 59 040,00 zł  ( słownie : pięćdziesiąt dziewięć  czterdzieści złotych   i 00/100 )
- 12 miesięcy gwarancji jakości
- 24  godziny na podjęcie czynności serwisowych
Uzasadnienie wyboru: Oferty na poszczególne części zamówienia spełniają wymogi określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały największą liczbę punktów .
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający powiadomi pisemnie o terminie podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
W prowadzonym postępowaniu złoŜono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
Część I – dostarczenie koparko – ładowarki
Oferta nr 1
 Interhandler Sp. z o.o ul. Wapienna6 , 87-100 Toruń
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.
 Część II – dostarczenie ścinarki poboczy
Oferta nr 1
InŜynieria Sanitarna i Lądowa  Stanisław Hońdo ,ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor
liczba punktów w kryterium cena –80,00
liczba punktów w kryterium czas podjęcia czynności serwisowych  - 3,35
liczba punktów w kryterium długość  okresu gwarancji – 8,70
Razem : 92,05 pkt .
Oferta nr 2
 Hydrog Zakład Budowy Maszyn  Eksport-Import , ul. Demokratyczna 119 BC, 93-348 Łódź
liczba punktów w kryterium cena –66,40
liczba punktów w kryterium czas podjęcia czynności serwisowych  - 5,00
liczba punktów w kryterium długość  okresu gwarancji –15,00
Razem : 86,40 pkt



Część III – dostarczenie Rębaka do gałęzi
Oferta Nr 1
Marabut Sp. Z o.o.  32-070 Czernichów k/Krakowa
liczba punktów w kryterium cena – 76,80
liczba punktów w kryterium czas podjęcia czynności serwisowych  - 5,00
liczba punktów w kryterium długość  okresu gwarancji –15,00
Razem : 96,80 pkt
Oferta nr 2
Teknamotor Sp. z o.o.  ul.Świętokszyska 2A, 27-400 Ostrowiec Św.
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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
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