
G M I N A  P O P Ó W
Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów, woj. śląskie _ .
NIP: 574-20-54-608 Zawady, dnia 29.11.2016 roku

Znak: ZP.271.7.2016

Nazwa postępowania: Zakup ciągnika rolniczego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych 
w przedmiotowym postępowaniu na: „Zakup ciągnika rolniczego" jako najkorzystniejsza wybrana 
została Oferta nr 2 złożona przez firmę:

AGRO-MOTORS Sp. z o.o.
Ul. Ludwika Norblina 31, 95-015 Głowno

Cena oferty wynosi: 167 034,00 PLN (brutto).

Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.12.2016 roku.

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
tj. na podstawie kryteriów: „Cena 60%", „Termin realizacji zamówienia: 10%" i „Okres gwarancji: 
30%". Wykonawca składający ofertę uznaną za najkorzystniejszą spełnia warunki udziału 
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Oferta nr 1

PPHU „SAD-OGRÓD" Sławomir Dudek 
Nowe Zduny 82A 
99-440 Zduny

OFERTA ODRZUCONA na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych- je j treść 
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp.

Oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań technicznych zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia.

Oferta nr 2

AGROS-MOTORS Sp. z o.o.
Ul. Ludwika Norblina 31 
95-015 Głowno

Ponadto Zamawiający podaje tabelaryczne zestawienie dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w przedmiotowym postępowaniu, wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktacją:



Nr
oferty

Nazwa (firma), 
siedziba i adres 
Wykonawcy

Liczba punktów przyznana w kryterium

Łączna
liczba
punktów
P=C+T+G

Cena brutto (C ) -60%  = 60 
pkt

Term in 
realizacji 
zam ów ienia (T) 
- 1 0 %
20.12.2016 r . -  
10 pkt
27.12.2016 r . -  
0 pkt

O kres gw arancji 
(G) -  30%
48 m - c y - 3 0  
pkt
36 -m -c y  20 pkt 
24 -m -ce  -  0 
pkt

1 .

PPHU „SAD-OGRÓD" 
Sławomir Dudek 
Nowe Zduny 82A 
99-440 Zduny

OFERTA ODRZUCONA

2.

AGROS-MOTORS Sp. 
z 0.0.
Ul. Ludwika Norblina 
31
95-015 Głowno

(167034,00:167034,00) 
x 60% xl00 = 60,00 pkt

27.12.2016 
r. -  0 pkt

36 m-cy -  20 
pkt 80,00 pkt

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp będzie mogła zostać zawarta w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu komunikacji elektronicznej, tj. nie wcześniej niż w dniu 
05 grudnia 2016 roku.


