Zamawiający: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 35A,
34-400 Nowy Targ
Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu
nieograniczonego pn.: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon
posiadającego homologację jako pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3500 kg wraz z zabudową do udrażniania i czyszczenia
kanalizacji sanitarnej.
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dla zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon
posiadającego homologację jako pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500
kg wraz z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej:
złożono 3 oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta Wykonawcy:
UNIMARK Spółka z o.o.,
ul. Niwy 38,
34-100 Wadowice
Oferta ta uzyskała najwyższą ocenę.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
– max 60 pkt

Gwarancja i
rękojmia za
wady – max 40
pkt

Razem pkt.

1

UNIMARK Spółka z o.o., ul. Niwy 38,
34-100 Wadowice,

60,00

40,00

100,00

2

ANB Sp. z o.o., ul. Zerzeńska 36,
04 – 787 Warszawa

54,95

40,00

94,95

3

RAFNAR Sp. z o.o., ul. Komorowicka 39-41,
43-300 Bielsko-Biała

51,48

32,00

83,84

Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego z Wykonawców:
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców:

KONTO: Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
kapitał udziałowy 108 867 000,00 zł opłacony w całości, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366

Uzasadnienie wyboru:
- Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w SIWZ,
- oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, cena nie ma charakteru ceny rażąco niskiej,
- wysokość zaoferowanej ceny jest niższa od kwoty środków finansowych jakie Zamawiający
przeznacza na sfinansowanie zadania.

