Krzeszyce, 11 lipca 2019 r.
Ochotnicza Straz Pozarna w Krzeszycach
ul. Skwierzynska 21 a, 66-435 Krzeszyce
NIP 4290071624 REGON 364773770
http://www.bip.wrota. lubukie.pllugkrzeszyce/
Nr referencyjny nadany przez ZamawiajC].cego: OSP.ZW.271.2.2019
Podmiot przeprowadzajC].cy postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego bydC].cy
peinomocnikiem zamawiajC].cego: Gmina Krzeszyce ul. Skwierzynska 16,66-435 Krzeszyce
Uczestnicy postcrpowania
o udzielenie zamowienia publicznego

ZA WIADOMIENIE 0 WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZamawiajC].cy dzia1ajC].c na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.) inforrnuje, ze w
postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na : "Dostawa fabrycznie nowego, sredniego samochodu ratowniczo
gasniczego z uk1adem napydowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Kneszycach" wybrano najkorzystniejszC]. (jedynC].) oferty zlozonC]. przez:

MOTO-TRUCK Sp. z o. o. z siedzibC].: ul. ks. P. Sciegiennego 270, 25-116 Kielce
z cenC]. oferty brutto 760.140 ,00 zl (slownie: siedemset szeScdziesiC].t tysiycy sto
czterdziesci zlotych 0011 00).
Wybrany Wykonawca spe1nia okreslone w Specyfikacji warunki udzia1u w postypowaniu.
Uzyska1 nastypujC].cC].liczby punkt6w:
Kryterium "oferowana cena brutto za ca10sc zadania": 60 pkt
Kryterium "okres gwarancji ": 20 pkt
Kryterium "typ zawieszenia" : 20 pkt
LC].cznie: 100 pkt
W toku postypowania nie dokonano wykluczenia i odrzucenia oferty.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W niniejszym postypowaniu zostala zlozona tylko jedna oferta firmy MOTO-TRUCK
Sp. z 0.0. z siedzibC]. w KieIcach, ul. ks. P. Sciegiennego 270. Ofelia tego Wykonawcy zosta1a
uznana za najkorzystniejszC]. zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zam6wien publicznych na podstawie kryteri6w oceny ofert okreSlonych w
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w punkcie 15. Oferta otrzyma1a najwyzszC].
liczby punkt6w tj. 100, obliczonych zgodnie ze wzorem opisanym w punkcie 15 SIWZ.
Ofertajest wai:na. Wykonawca speinia wszystkie wymogi okreslone w SIWZ.
Oferta zlozona przez MOTO-TRUCK Sp. z 0.0. zawiera ceny przewyzszajC].cC]. kwoty,
kt6rC]. ZamawiajC].cy zamierza1 przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia. Zgodnie ze
SpecyfikacjC]. Istotnych Warunk6w Zam6wienia jednym z kryterium decydujC].cym 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty by1a cena. ZamawiajC].cy stosownie do art. 86 ustawy Prawo
zam6wien publicznych bezposrednio przed otwarciem ofert poda1 kwoty jakC]. zamierza

przeznaczy6 na sfinansowanie zamowlenia tj. 760 .000 zl (siedemset szes6dziesi<j.t tysiycy
zlotych 0011 00). Po analizie mozli wosci finansowych j ednostki, Zamawiaj <j.cy stwierdzii, ze
jest mozliwe zwiykszenie kwoty przeznaczonej na realizacjy zam6wienia do ceny
naj korzystniej szej oferty.
Zamawiaj<j.cy zawiadamia, ze zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo
zam6wien publicznych moze zawrze6 umowy w sprawie zam6wienia publicznego przed
upiywem terminu 0 kt6rym mowa wart. 94 ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych.

Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma
faksem na numer +48 957573086lub e-mailemnaadres:sekretariat@krzeszyce.pl.
W razie braku wyrainego potwierdzenia z Panstwa strony w postf{powaniu dowodowym
Zamawiajqcy przedlozy dowod nadaniafaksu lub pisma przeslanego drogq elektronicznq.

