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Zakład Usług Komunikacyjnych
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Numer postępowania:
ZUK ROKBUS 1-PN/2018
Rokietnica, dnia 11 października 2018 roku
STRONA INTERNETOWA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, na zadanie pod nazwą ZAKUP 4 SZT.
AUTOBUSÓW
NISKOEMISYJNYCH,
Zamawiający
informuje
niezwłocznie
wszystkich
wykonawców, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46
62-005 Owińska
Bolechowo-Osiedle
Uzasadnienie wyboru:
Oferta jest najkorzystniejsza według ustalonych kryteriów, określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Liczba pkt.
w kryterium:
Całkowity
koszt brutto
oferowanych
pojazdów

1

Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska

55,00

Liczba pkt.
Liczba pkt.
Liczba pkt.
w kryterium:
w kryterium:
w kryterium:
Warunki
Oszczędność
Łączna
Właściwości
gwarancji
energii i
punktacja
techniczno –
i serwisu
ochrona
eksploatacyjne
oraz rabat
środowiska
na części

25,00
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