Zamawiający:

Augustów, dnia 16-09-2019 r.

Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę polegającą na „Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych
z dróg Powiatu Augustowskiego - na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”nr postępowania: OP.272.22.2019

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
Zgodnie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity
w Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.),uprzejmie informujemy, że:
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę polegającą na: „Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego
dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Augustowskiego - na podstawie art. 130a ust.1-2 ustawy Prawo
o ruchu drogowym” Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (Nr 1) złożonej przez firmę
Transdźwig Zawadzcy S.J., ul. Wypusty 7, 16-300 Augustów, która zaoferowała wykonanie zamówienia
za cenę: 389.573,04 zł brutto.
2.Nazwy (firmy), siedziby, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana w każdym
kryterium oceny ofert:

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba
punktów w
kryterium:

Cena
za realizację
zamówienia

1

Transdźwig Zawadzcy S. J.,
ul. Wypusty 7,
16-300 Augustów

60 pkt

Liczba
punktów
w kryterium:
Norma spalin
pojazdów
zadeklarowanych
przez oferenta do
holowania

Liczba
punktów
w kryterium:
Czas dojazdu na
miejsce
zdarzenia
od momentu
wydania
dyspozycji
usunięcia
pojazdu

17 pkt

10 pkt

Łączna
liczba
punktów

87 pkt

UZASADNIENIE
Do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta. Wybrana oferta uzyskała 87 pkt w wyznaczonych
kryteriach oceny ofert: Cena- 60 pkt, Norma spalin pojazdów zadeklarowanych przez oferenta
do holowania – 20 pkt i Czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
– 20 pkt. Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki
określone w SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.
Dziękujemy za złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Powiat Augustowski.

WICESTAROSTA

STAROSTA

Dariusz Jan Szkiłądź

Jarosław Szlaszyński

(podpis nieczytelny)

(podpis nieczytelny)

