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POWIA|)oMIENIE
o }v},borze naj korz} §tniejszei ofcrty

SZano\łni I'ańst\\i).

W zlliazku z zakończeniem poslępowania i dokonanien rrl,boru na] k,orł y,stŃejszej olcrt!,\!
ploccclurzc pl'owadzonej lla podsta$,ja usti1\\)r Z dnia 29 stl,c7nia 200.1 roku Pra\\o Zanó\łień
Publiczn},ch(t,i_I)z.{],z20]8r,poz_i986)wtr)tieprzetargnieogrnniczonyna:

Do§tawa trzech poiazdów do zbierania odpadólr

iofolmrrjem},. iź naikorZ\stiiejszc o1eltt zklżvla fi rnral

Ń(

W't'C Sp. ż o.{,.

Polna 3l
55_095 \lirkórr

na:

Dosta\\,a saInochodU Do\łego o zaL]udo\łJic bfi]mowej Z ]lDs 7a ccnę 603 069.00 zt

l]zasadnicnje wr,borLr:

Ol'crta uz;y- skała najlvięk§za ilość punkt(i,i\,, spełnia nymagania Zamawinjąccgo

STAL Sp. z o.o.

Pomiechorvska {9/I2
{),1-69.1 Warszała
ne:

Dostarva sanoclroclu norlcgo z zabudowil wielofilnkcl,illą. bezp,,. lnq jeclnokomororłą o
poienlności 15-16 nr3 za cenę 676 500.00 zl

l;zasirdnienic wl,boru:
0ftrtrr uzl,skala najrviększa ilość punktów, spcłnia ,n,vmaganirr Zamarvia,iąccgo

System ProP!b ]co o Datacomp



Stleszczeiie ocen), i polóu,nania zŁ)żon}ch ol'ert

Nrżrv. i adre§ wvkonawcy Razem

l _ Dóstawa samochodu

wielofu nkcyjną, bczpyl,rą

STĄl. sp 70 o,

2 - OLres gva.u|cji-,l0 00
|00,00

| _ l).,tl\u \Jntjchodu

§ jdot!|kc] in._ lrcłr),1.4

Tcrbcrg ]Vlat.c Polska 5p. /

05_E60 Pbchocill _ Śłi9cicc

2 okfcs g§,atancij 10 00
95.Il0

3 _ Dosta\la salrochodu STT TEding sp, z ó.o.
Dowbolczyków 30/34
90_0]9 Lódź

2 _ Okles gwaru]cji_ 20 01) 77.00

]] - l)o§nwa sa ochodt

55 095 Młkó§

] Cena 60 00

2 _ okręs glłarancji _ 40.00 ]00.00

§' lokLl poslępowan]a odruucolre Zoslrł_r, nustępujące ofar1!,:

Lp.: Nr oferty, naz§a i adres

Zamarviający w1 kluczył z postępo\\'nnia:

Jednocześrie infomlu]clll,v. źe ulrlo\li1\! sprarlic zamlirł,ienia pLlb]icżnego moźc b!,ć Zawarla,
z zaslf7cżcnicln all, ]83 usta\!! Pnr\'o Zalnrjrlień Pubiiczn)ch, \r tcrminic nic krótszym niź
15 dni od clnia przesli,Lllia nlnicjszcgo zalł,iadonrieriir o rrl'ttrzc lrrrikolz,vstniejszej olćrt."",

Zamarviajcc}, 1l]oźc Zawrżec umclrlę rv sprarvic zalnriwienia publir-znegcl przed upłl. vcm
lemli u. o kt(irym lllo\ła po\!!zej, jczcli zachodzą okoliczlrości $l,nicnionc \r art, 94 ust, 2

rrstarll Pralvo Zanrórlień Prrbliczlr,vch,

Ró$,noczcśnic zarviadanliun\. iz rrlłacznic od niezgorlnej z pr,zcpisami ustau,} Prawo
lamó\\,,icń Publicżn)r-h czl,nności Zamarviajqcego podjetcj w postępo\ł,aniu o uc]zielenie
Zalnó\\iel a lub 1arljachania czlnności. drl które,j /amarviając) jest ZoboNii}Zaiy na podstarvic
usti ry Prawo Zalno\ień Pub]jczn},ch pzl,sługuje orlrłołanie.7 Zastr7cżcnicm ań, l80 ust,2
usta\Ą,y Plir\!o Zrl1lówieri Publicznlch, odrr,ołunie rr,nosi sic rv tcrmirlach i 1ilrnrie. określonych
\Ą,r . l82 oraz ań, ] ll() ust. .1 usta\!},Pra\lo Złlnó\\,icli Publiczrrl,clr,

system ProPublico o Dalacomp

zadani€ czgściowe N3zwa krllerium, liczba pkt

Uzasadnicnie odrzucenia oferty:


