Ochotnicza Straż Pożarna
Rogowo 62
87-515 Rogowo
Nr postępowania: OSPR.271.1.2019
Rogowo, 19.07.2019 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na realizację następującego zadania:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 4x4 dla OSP w Rogowie”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 571287-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.
Biorąc pod uwagę art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena ofertowa (czyli cena brutto) za realizację danego zadania – waga kryterium: 60%;
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 40%
Wynik oceny ofert potraktowany został jako wartość punktowa.

Oznaczenie kryterium

Oferta Nr 1
Wykonawca:
Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. Z o.o.
ul. Bestwińska 105A; 43-346 Bielsko –
Biała
Wartość brutto

ilość pkt.

Kryterium: cena
ofertowa [PLN]

779.820,00

60,00

Kryterium: Termin
wykonania
przedmiotu
zamówienia

Wykonawca
zobowiązał się do
wykonania
przedmiotu
zamówienia w
terminie 60 dni

40,00

Suma punktów:

100,00

Kolejność ofert:

1

2. Za najkorzystniejszą ofertę, czyli ofertę najwyżej ocenianą, wybrano ofertę złożoną przez
następującego Wykonawcę: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. Z o.o. ul. Bestwińska 105A;
43-346 Bielsko – Biała
Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:
Oferta złożona przez przedmiotowego Wykonawcę nie podlega odrzuceniu, w tym treść złożonej
oferty jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca przedmiotowej
oferty wstępnie spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz wstępnie nie podlegał wykluczeniu z
postępowania.
Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018r., poz. 1986) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę przedstawiającą

1

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Zgodnie z pkt 14.1. SIWZ przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
1) Cena ofertowa (czyli cena brutto) za realizację zamówienia – waga kryterium: 60%
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga kryterium: 40%.
Wynik oceny ofert potraktowany został jako wartość punktowa.
Jak wyżej wykazano, przedmiotowa oferta uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt.
Przedmiotowa oferta została wcześniej najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), a po
spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i stwierdzeniu, że nie podlega
wykluczeniu, oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Wykluczeni z postępowania: nie wykluczono Wykonawców.
5. Oferty odrzucone: Nie odrzucono ofert

Zatwierdził, dnia 19 lipca 2019 r.
Dariusz Trymers
Prezes Ochotniczej Straż Pożarnej w Rogowie
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