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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa pojazdów z podziałem na zadania:
Zadanie  1:  Dostawa  samochodu  komunalnego,  elektrycznego,  wywrotka
z kabiną 2-osobową
Zadanie 2: Dostawa ładowarki kołowej o masie całkowitej od 10000 kg  – 12000 kg”

Zamawiający informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw. 

W postępowaniu złożono  jedną ofertę  dla zadania 1 i jedną ofertę dla zadania 2.
Wykonawcy nie  podlegają wykluczeniu,  oferty  są zgodne z  przedmiotem
zamówienia.                   

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 05 sierpnia  2020r. wybrała oferty:

Dla  Zadania  1:  P.  W.  Bartesko  Bartłomiej  Skowroński,  ul.  Floriańska  35,  35-720
Koźmin Wlkp., cena –  82410,00 zł  (z pod. VAT),  termin dostawy –  do 1 miesiąca,
gwarancja – 24 miesiące

Dla Zadania 2:  Przedsiębiorstwo Handlowe „AGROMA” Sp. z o.o.,ul. Parkowa 36,
42-622  Świerklaniec,  cena  –  279500,00  zł  (z  pod.  VAT),  termin  dostawy
– do 1 miesiąca, gwarancja – 24 miesiące

W  postępowaniu  zastosowano  następujące  kryteria:  kryterium  C  –  cena  60%,
kryterium  T –  termin  dostawy 30%,  G –  gwarancja  10%,a sposób przyznawania
punktów opisano wzorami  w SIWZ.
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Wypełniając  obowiązek  prawny  uregulowany  w  art.  13  RODO informuję,  iż  treść  obowiązku informacyjnego w  zakresie
przetwarzania danych osobowych  jest dostępna w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
oraz na stronie internetowej pod adresem: https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/obowiązek-informacyjny-rodo/
"Pismo  i  jakiekolwiek  załączniki  dołączone  do  pisma otrzymane  wraz  z  tym pismem są  poufne  i  przeznaczone
wyłącznie  do  użytku  osób  i  jednostek,  do  których  pismo  zostało  adresowane.  Jeśli  pismo  zostało  otrzymane
pomyłkowo, prosimy zawiadomić Administratora".



Zadanie 1

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium C 

Liczba
punktów

w kryterium T

Liczba
punktów

w kryterium G

Łączna
liczba  punktów 

1 P. W. Bartesko Bartłomiej Skowroński 
ul. Floriańska 35, 35-720 Koźmin Wlkp.

60 30 5 95

Zadanie 2

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium C 

Liczba
punktów

w kryterium G

Liczba
punktów

w kryterium D

Łączna
liczba  punktów 

1 Przedsiębiorstwo Handlowe „AGROMA”
Sp. z o.o.

ul. Parkowa 36, 42-622 Świerklaniec

60 30 5 95
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Wypełniając  obowiązek  prawny  uregulowany  w  art.  13  RODO informuję,  iż  treść  obowiązku informacyjnego w  zakresie
przetwarzania danych osobowych  jest dostępna w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik
oraz na stronie internetowej pod adresem: https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/obowiązek-informacyjny-rodo/
"Pismo  i  jakiekolwiek  załączniki  dołączone  do  pisma otrzymane  wraz  z  tym pismem są  poufne  i  przeznaczone
wyłącznie  do  użytku  osób  i  jednostek,  do  których  pismo  zostało  adresowane.  Jeśli  pismo  zostało  otrzymane
pomyłkowo, prosimy zawiadomić Administratora".


