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Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa 6 samochodów
dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia).”
Zamawiający – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała.

1. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty:
1.Arkom PS sp. z o.o., sp. k., ul. Mokra 30 Henryków Urocze, 05-504 Złotokłos
2.Szczęśniak Pojazdy specjalne sp. z o.o., ul Bestwińska 105A, 43-346 BielskoBiała
3.Wawrzaszek ISS sp. z o.o., sp. k., ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
2. Zamawiający

przedstawia

dokonaną

przez

komisję

podlegającej ocenie punktowej wg parametrów oceny ofert:
tj.: Cena, ocena techniczna oraz warunki gwarancji.

przetargową

ocenę

oferty

Punktacja:
Kryterium oceny ofert
/waga/ – liczba
Nr

przyznanych punktów

Wykonawca

oferty

łączna

Warunki
Cena – 60%

Punktacja

gwarancji –
40%

Arkom PS sp. z o.o., sp. k., ul. Mokra 30
1.

2.

Henryków Urocze, 05-504 Złotokłos

Szczęśniak Pojazdy specjalne sp. z o.o.,
ul Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała

59,53 pkt.

40,00 pkt.

99,53 pkt.

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

54,96 pkt.

20,00 pkt.

74,96 pkt.

Wawrzaszek ISS Sp. z o.o., Sp. k., ul.
3.

Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała,

3. Zamawiający wystosował do Wykonawcy Szczęśniak Pojazdy specjalne sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała Wezwania w trybie art. 87 ust. 1 oraz 26 ust 1
i 3 p.z.p. Dokumenty i wyjaśnienia nadesłane przez Wykonawcę wpłynęły do
Zamawiającego w wyznaczonych w wezwaniach terminach i są zgodne z treścią wezwań
przesłanych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dokonuje poprawy treści oferty w zakresie dotyczącym spełnienia warunku
wskazanego pkt 12.1 OPZ – telewizor LCD, LED poprzez wpisanie do oferty modelu
telewizora TX-49ES400E z dołączonym adapterem na 3 wyjścia HDMI. Zamawiający
poprawia ten element oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 p.z.p. Niewyrażenie zgody
na dokonanie powyższej poprawy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89
ust. 1 pkt 7 pzp.
5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała pod warunkiem uprzedniego wniesienia przez
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny
ofertowej brutto tj. 559.699,20 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100).
6. Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wyłonionym wykonawcą z uwzględnieniem
art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp oraz zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 p.z.p. t.j. w terminie nie
krótszym

niż

10

dni

od

dnia

przesłania

zawiadomienia

o

wyborze

oferty

najkorzystniejszej.
7. W terminie późniejszym Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania
umowy.
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