
                                                         

 
 

 

oznaczenie sprawy: OSPKP.ZP.1.2020                             
 

                                                                                                   Kowale Pańskie, dnia 28.07.2020 r. 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia                 

z zakresie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich ” 

 

 

1) Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, że                              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w dostawy, 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego 

wykonawcę: 

 

Numer oferty: 1 

Nazwa (firma) Wykonawcy: WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  

Siedziba (adres) Wykonawcy:  ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała 

Łączna punktacja: 60,00 pkt 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a oraz art. 91 ust.                 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą z ceną 

w wysokości 1 001 220,00 zł brutto oraz 24 miesięczny okres gwarancji na wykonany 

przedmiot zamówienia, co w związku z ustalonym w postępowaniu kryterium oceny ofert 

(cena oferty =  waga 60 % oraz okres gwarancji= waga 40 %) stanowi 60 pkt łącznej 

punktacji i tym samym podstawę do wyboru oferty w/w Wykonawcy. Wykonawca spełnia 

postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, co potwierdził wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, a jego oferta nie 

podlega odrzuceniu. Wprawdzie cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający 

postanowił zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

                                                                                               

                                                                                                  /-/ Piotr Szalewski 

                                                                                                         Prezes OSP 

                                                                                                    Kowale Pańskie 
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Lp.  

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Punkty w 

kryterium: 

Cena - waga 60% 

Punkty w kryterium: 

Okres gwarancji  

- waga 40% 

Łączna ilość 

punktów 

1. WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

ul. Leszczyńska 22,  

43-300 Bielsko-Biała 

 

60,00 pkt 

 

0 pkt 

 

60,00 pkt (1) 


