
 

 

Toruń, dnia 19.02.2016 r. 

 

Do Wykonawców 

 
Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne na dostawę części zamiennych do pojazdów,   

                      Znak:  CzZ/ZP – 04 /2016 -  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

 

W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – u.P.z.p. (Dz. U. 2015 r., poz.2164)  informuję o wyborze oferty najkorzystniejszej.   

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożoną przez:  

Pakiet1: KNYCHTECH Sp. z o. o. ,Opole ul. G. Zapolskiej 30/9. Jest to jedyna w tym pakiecie oferta. Oferta jest 

ważna w związku z powyższym należy jej przyznać 100,00 pkt. zgodnie z kryteriami oceny ofert  tj. za 

kryterium cena oferty -80 pkt. i za kryterium marża - 20 pkt.  

Pakiet 2: Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o. , Kielce, ul. Skrajna 80a. Jest to jedyna w tym pakiecie oferta.  

Oferta jest ważna w związku z powyższym należy jej przyznać 100,00 pkt. zgodnie z kryteriami oceny ofert  tj. 

za kryterium cena oferty -80 pkt. i za kryterium marża - 20 pkt.  

Pakiet 3: KNYCHTECH Sp. z o. o. ,Opole ul. G. Zapolskiej 30/9. Jest to oferta z  najwyższą  liczbą punktów.  

Oferta otrzymała łącznie  pkt. 100,00  (w kryterium cena –  80,00 pkt., w kryterium  marża  - 20 pkt.) 

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie przewidzianym w przepisie art.94 ust.2 

pkt.3)  ustawy Pzp. 

 

Liczba złożonych ofert –  2 ( w tym: Pakiet 1- 1oferta; Pakiet 2 – 1 oferta; Pakiet 3 – 2 oferty). Wykonawcy  

wykluczeni – brak  , oferty odrzucone – brak, oferty ważne –  wszystkie złożone oferty.  

                                                                    
Wykonawca Liczba w 

kryterium  

cena oferty 

Liczba punktów w 

kryterium 
marża 

Suma  punktów Lokata 

Pakiet 1   - części zamienne do rozsypywarek P – 1 
 

KNYCHTECH Sp. z o. o. ,Opole  

ul. G. Zapolskiej 30/9 
 

80 20 100 I 

Pakiet 2 -  części zamienne do zamiatarek Broddway 

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o. , Kielce, 
 ul. Skrajna 80a.  

80 20 100 I 

Pakiet 3 części zamienne do rozsypywarek i pługów S 

KNYCHTECH Sp. z o. o. ,Opole  

ul. G. Zapolskiej 30/9 

 

80,00 20,00 100 I 

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o. , Kielce, 

 ul. Skrajna 80a. 
47,33 8,00 55,33 II 

 

 


