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Ębie

postęowania na zamówienie publiczne
,, przetargu nieograniczonego ".

DyrektorGorczańskiegoParkuNarodowego działając na podstawie art. 92 vstawy z
dnia29.o1.2OO4 r. ,,Prf,Wo Zamówień Publicznycż'' (tekst jedn. Dz.U zŻol3 r. poz.907 z
poź. zmian) - okreŚlanej w dalszej częśclskrotem PZP informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wtrybie przetargunieagrałiczonego ogłoszonego w
Biuletynie Zamowieh Publicznych pod nr T47595-2014, rn rcalizację zadarlta pt.'. ,,Dostmła
samochodu terenowo - patrolowego dła Gorczańskiego P.-lf", na wniosek Zakładowej Komisji
Przetargowej dokonał:

*
1.

wYborrr najkorzystniejszej ofeńy dla w/rv zadania

ofertą najkorzystniejszą (w oparciu o kryteria oceny ofert) została wybrana oferta Wykonav/cy:

Nr
zadania
częściorrego

SZYBICKI Sprzęti ZŃadowy Pojazdów

X

Uzasadnienie

Nanra Wvkonarvcv

Specjalistycmych, Waldernff Szybicki
ul. Lipowa 10
62 -o28 Koziegłowy

*.r'boru
oferta najkorzysbriejsza na pod-

stawie uzyskanej oceny w oparciu o kryteria oceny ofert określone w siwz

2.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy

3.

Z postępowania nie odrzucono żadnejoferty

4.

Poszczególne oferty (w ramach danego zadania częściowego)otrzymały następującą
punktację:

ogłoszenie o w1niku postępowania przetargowego
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Punktacia*g Ętertórv

ocen)' ofert przedstawionl'ch

Numer

rr zlożonej ofercie

Nazna Wltonarvcl'
zrd.
częściolrego

cena oferĘ'rr zl bnrtto

przezofertę
punhórr't

30,00o

30,000

27,389

27.389

[uz-r'skana punktacia]

otbrtr,

SZ}aBICKI Sprzęt i Zabudorn' PojazdÓrr
I

S{JMA
uz,1'skany-ch

Specjalist1czn1_ch Watdenmr
trl.

LiPota

Są'bicki

10

62 'A28 Kozieglorn'

x
z

TECHNOTOP q). zo.o.

Konopnica 164 A;21-030 MotYcz

ilłśćpuntctówzostajeuznaftazafta]korzystniejsządorealizacjidanegozadaniaczęściowego.

5.

z zas1,rzeżeniem art'
Zama'wiający zawieraumowę w sprawie zamówienia publicznę1o,
o wyprzesłania'zawiadomienia
l83PzP,wterminienie krótszym niz5 dni od dnia
przesłane y up::_"^b
borzenajkorzystniejszej oferty, jeżelt zawiadomienie to zostało
w inny spoprzesłane
jezeli
Zostało
,'t. zpzp, albo 10 dni określony w ań.
1 1- ^C^a

źl

TG

Zatwterdztł
1

7 tlP.

Zil1l

1'oma,siewicz

otr4lłnują:

1.
2.

10, 62 '028 Koziegłowy
SZqBICKI Sprzęt i Zabudovy Pojiłzdów Specjalis4lcznych, ul. Lipoula
TECHNOTOP sp. z o-o-; Konopnica 164 A; 2l-030Motycz
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