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Gródek nad Dunajcem, dnia 12.1.L202O r.

ZamaWiaJęcy:

Gmina Gródek nad Dunajcem

Gródeknad Dunajcem 54

33-318 Gródek nad Dunajem

Strona intemetowa ww.sry}in*sr*d }.pl

lnfonmacja o wyborze najkonystniejszej ofeĘ

Nu mer sprawy: lZP .27 L1,1,.2O2O

dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa lekkiego samochodu
pożarniczego Wraz z Wyposażeniem - numer postępowanra lZP,27L.LL,2O2O

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień

publicznych ft.j,Dz. LJ, z 2aE r, poz. 1843 z późn. zm1 - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad

Dunajcem informuje, że w niniejszym postępowaniu:

7) Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr tzłożona przez:

Nazwa wykonawcy; Carolina Car Company SJ.

al. Prymasa Tysiąo|ecia 5Ą OL-242 Warszawa
cARoL| NA ToYoTA BlElsKo
ul. Świerkowicka 26
43-502 GzechorĄlioe - Dziedzice
Cena wybranej oferty: 239.820,00 zł

Uzasadnienie fa kWczne wvboru oferW:

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, ktorej przyznano - w wyniku przeprowadzonej oceny zgodnie

z kryteriami oceny ofert - 100 pkt. W trakcie oceny oferty stwierdzono, ze spełnia ona wszystkie wymagania

określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu oraz

mieści się w granicach środkow ftrlansowych, ktore Zamawiający.moze przeznaczyć na realizację niniejszego

zamówienia. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu

z postępowania. Mając na uwadze powyzsze, Zamawiający wybrał ofertę wyzej wymienionego Wykonawcy

jako naj korzystn iejszą.

Uzasadnienie prawne wvboru ofertv:

Zgodnie z art.9]. ust" 1, PZ? zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w specyfikacji istotriych warunkow zamówienia.



lłzamóMenla:W,TILLLZOZJ I Dostawa lekkiego samochodu poŻarniczego wraz z WyposaŻeniem I

2| Złożono 1ofertę, której przyznano następujące liczby punktÓw w poszczególnYch kryteriach ocenY

ofe rty oraz łączną pun ktację :
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(podpis kierownika zamawiające80 lub osoby upowaźnionej)
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1,

Carolina Car Company S.J.

al. Prymasa Tysiąclecia 54, 01.242 Warszawa

CAROLlNA TOYOTA Bl ELSKO

ul. świerkowicka 26,

43-502 Czechowice - Dziedzice

60,00 30,00 ].0,00 100,00


