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ZPiK-33211I-24/ 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

a podstawie art. 92 ust. l u tawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówi ń publicznych
(Dz. U. z 2007 r. r 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zamawiający zawiadamia o
wyborze najkorzystniejszej oferty w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na zadanie pn.
" ajem bez limitu kilometrów na okres 4 lat następujących samochodów:
a) od 9 do 13 szt. samochodów osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzamtnow
panstwowych w zakresie prawa jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z
pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW dla kierującego i pasażerów w wysokości nie mniej niż
10.000,00 zł na każdą osobę oraz Assistance, wraz Z zamontowanym systemem rejestracji
egzaminów w każdym samochodzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia"

W postępowaniu o udzieleni ww zamówienia złożono 4 oferty.
ajkorzy tniejszą ofertę złożyła firma JAWOR KI A TO p. z 0.0.

87-810 Włocławek, ul. Okrężna 2G

za adnienie wyboru oferty tanowi fakt, iż Wykonawca zaproponował naj niższą cenę, a
cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Oferta ta uzy kała 100 punktów na 100
możliwych do uzyskania zgodnie z postanowieni m pkt 19 ppkt 19.1 i 19.2 specyfikacji
i totnych warunków zamówienia.

Porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznane ofertom przed tawia się następująco:

Numer Firma (nazwa) lub nazw i ko Wykonawcy i adre Liczba punktów wg
oferty kryterium ceny

I P.H.U. POLMOZBYT TORUN HOLDING
S.A. 87-100 Toruń, 16 pkt
ul. zo a Bydgo ka 82
Stacja Ob ługi nr 3,
87-800 Włocławek, ul. Toruńska 121

2 GLOBAL CFM Sp. z 0.0.

85-152 Bydgoszcz, 76 pkt
Al. Jana Pawła II 150

3 A TO SERWIS PASIKOWSKI
Sp. z 0.0. 24 pkt
87-800 Włocławek, ul. Polna 100

4 JA WORSKI AUTO Sp. z 0.0.

87-810 Włocławek, ul. Okrężna 2G 100 pkt
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