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Dot.:

oznaczenie sprawy:
Zamawiający:
I.

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

Uzasadnienie faktyczne:

Uzasadnienie prawne:

Luboń, dnia

*

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BIBMOT" BIK - Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec - Cena ofertowa: 209700 zł  

Oferta nr 2 Dragon S.Kucharz, B.Dudek s.c.
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa Górnicza - Cena ofertowa: 178092 zł  

zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy pzp, termin nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Art. 89 ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 
1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) z późn. zmianami.

Termin podpisania umowy.

13/10/2014 Marek Maciejewski     Prezes OSP Luboń

>>nie dotyczy<<

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

III. Wykluczono z postępowania.

1. Umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta po upływie 5* dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
IV.
1.

Informacja o złożonych ofertach i dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE o WYBORZE OFERTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu
OSP.271.01.2014

zamówienia publicznego >> >NABYCIE SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO< << ogłoszonego 
w BZP nr 327580-2014 z dnia 2/10/2014r.

.....................................................

.....tablica ogłoszeń i str. www.....

A.

Dragon S.Kucharz, B.Dudek s.c.
ul. Kazdębie 121
42-530 Dąbrowa Górnicza

Wykonawca złożył ofertę na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego, który nie spełnia istotnych dla 
zamawiającego parametrów techniczno-eksploatacyjnych określonych w SIWZ (szczegółowe określenie przedmiotu 
zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1.2.) takich jak np. m. innymi: moc silnika pojazdu (wymagana minimum 
150 KM - oferowany pojazd  92 kW tj. ~123 KM), siła uciągu wciągarki (wymagana minimum 50 KN - oferowana o 
sile uciągu 36 KN).
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zamawiający nie może dokonać 
poprawek w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, ponieważ spowodowały by to istotne zmiany 
w jej treści.

B.
1.

Odrzucono oferty.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BIBMOT" BIK - Spółka Jawna
ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec - cena ofertowa 209700 zł (oferta/y z najniższą ceną ofertową, spośród ofert nie podlegających 
odrzuceniu)

II.
1.

Sporządził: Leszek Michalik


