Lubaczów 17.12.2012 r.
Znak sprawy: Dz. DPS.198.2012 r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2012r. Nr 113 poz 759 z późn. Zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest dostawa realizowana pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”, zgodnie z treścią art. 92
ww. ustawy informuję co następuje:
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty
1.

Król & Knapik Sp. z o.o. , 35-307 Rzeszów Al. Armii Krajowej 60 - Oferta wybrana

2.

PW „BIBMOT” BIT – Sp. j. , 39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1 - Oferta odrzucona

Liczba złożonych ofert:

2

Wykonawcy wykluczeni:

0

Oferty odrzucone:

1

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Król & Knapik Sp. z o. o.
Al. Armii Krajowej 60
35-307 Rzeszów,
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie
podlega odrzuceniu, została wybrana jako najkorzystniejsza dla zamawiającego ze względu na fakt, że jedynym
kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia, a zaoferowana przez Wykonawcę cena jest niższa od
kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W złożonej ofercie Król &
Knapik Sp. z o. o z siedzibą Al. Armii Krajowej 60, 35 – 307 Rzeszów zaoferowała wykonanie zamówienia za
cenę brutto 136 900,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych), a oferta ta uzyskała
100 punktów tj. maksymalną ilość.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 złożona przez PW
„BIBMOT” BIT – Sp. j. , 39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1 zostaje odrzucona gdyż jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

