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Oddziat w Elblqgu

s20000 / 2.7 t / 4 / 2020 -z AP
UNP 2020-00668003

Do wszystkich Wykonawc6w

Dotyczy: postQpowania pn.: ,,7akup samochodu dla ZUS O/Elblqg",

Szanowni Pafstwo,

Zamawiajqcy na podstawie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wiefi publicznycht, zwanq dalej ,,ustawq Pzp" informuje, 2e w przedmiotowym
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego wybrat ofertq 'zlo2onq przez
Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp. k., ul. CTarnochowska 19,32-020 Wieliczka.
Uzasadnienie wvboru:
Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiajqcego okreSlone w Specyfikacji lstotnych
Warunk6w Zam6wienia oraz uzyskata najwy2szq liczbq punkt6w w przyjqtych kryteriach
oceny ofert tj. 100 pkt.

Informacja o Wykonawcach uczestniczqcych w postepowaniu oraz streszczenie por6wnania
zfo2onych ofert zawierajqce punktacjQ przyznanE Wykonawcom w poszczeg6lnych
kryteriach:
Oferta nr 1 - Antoniak Auto Sp. z o.o. Sp. k. ul. Czarnochowska !9,32-O2O Wieliczka
Cena brutto oferty -L24 890,00 zt
Cena brutto oferty (60%) - 60 pkt
Okres gwarancji na silnik i podzespoty mechaniczne (LOo/o) - 10 pkt
Okres gwarancji na powtokq lakierniczq (tl%l - 10 pkt
Czas dostawV $O%)
10 pkt
DtugoSi (to%l - 10 pkt

-
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Oferta nr2- HADM AG Sp. z o.o. Sp. k. ul. Warszawska 87,82-300 Elblqg
Cena brutto oferty - 135 000,00 zf
Cena brutto oferty (60%l - 55,51 pkt
Okres gwarancji na silnik i podzespoty mechaniczne (L0 %)- L0 pkt
Okres gwarancji na powfokq lakierniczq (10 %l - 0 pkt
Czas dostawV 00 %l - 10 pkt
DtugoS6 (LO%I

-

10

pkt

.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiajqcy zawiera umowq w sprawie
zam6wienia publicznego w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przestania
zawiado h ien ia o wybo rze
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korzystn iejszej ofe rty.
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