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SG.271.6.2017
ZAWIADOMIENIE

o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z pMn. zm.) infonnujy, ze w postypowaniu

0

udzielenie

zamowienia publicznego na ,,Dowozy szkolne dzieci i mlodziezy na podstawie miesifcznych

biletow do placowek oswiatowych na terenie Gminy Lipinki luzyckie w roku 2018"
wybrano oferty z!ozon(! przez:

FENIKS V SP z 0.0.
ul. Pionierow 8
44-100 Gliwice
Oddzial: 68-200 Zary,
ul. Okrzei 31-33
- za cen~ ryczaltow~ brutto 141 525.00 zl
(slownie: slo czterdzieSci jeden tysi~cy pi~(;sel dwadziescia pi~(; zlolych 00/100)

Uzasadnienie faktyczne wyboru:
Oferta wyzej wymienionego Wykonawcy spdnia wymagania ustawy Prawo zamowien
publicznych i Zamawiaj'lcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
nie podJega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza po przeliczeniu wed!ug kryteriow okreslonych
w siwz. Zaoferowana przez Wykonawcy cena ryczahowa oferty brutto nie przekracza kwoty
jak(! Zamawiaj'lcy zamierza! przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

Uzasadnienie prawne wyboru.
Art. 91 ust. 1 ustawy pzp - Zamawiaj(!cy wybiera oferty najkorzystniejsz'l na podstawie
kryteriow oceny ofert okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W przedmiotowym

post~powaniu

Nr
oferty

Nazwa
i adres Wykonawcy

1

FENIKS V SP z 0.0.
UI. Pionierow 8
44-100 Gliwice
Oddzial: 68-200 iary,
ul. Okrzei 31-33

lednoczeSnie

Zamawiaj~cy

zlozono 1 ofert~:

Cena oferty
brutto

Standard emisji
spalin

Czas
reakcji

141.525,00 zl

Euro 2 - 1 pojazd
Euro 3 - 2 pojazdy
Euro 0 - 1 pojazd

20min

infonnuje, ze w niniejszym post<ypowaniu nie odrzucono zadnej

oferty i nie wykluczono z post<ypowania zadnego Wykonawcy.

Zamawiaj~cy

zawiadamia rowniez, ze zgodnie z art. 94

ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo

zamowien publicznych, moze zawrzec umow<y w sprawie zamowienia publicznego
niezwlocznie po przekazaniu zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

m

