
 

Gołotczyzna, dn.31.10.2018r. 

 

Do: Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup ciągnika rolniczego do wykorzystania na zajęciach praktycznych” 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986, ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

wybrana została oferta Nr 1 złożona przez: 

TECHPOM Sp. z o.o. 

06-516 Krzywonoś 21 
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 520.290,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. 

Firma TECHPOM Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie 

wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, 

jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena 60%, okres gwarancji - 

40% i uzyskała 97,66 pkt.  

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację 

zamówienia został wyznaczony na dzień 07.11.2018r. 

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom: 

Numer 

oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba 

punktów  

w kryterium: 

CENA-60% 

Liczba punktów  

w kryterium: 

OKRES GWARANCJI – 40% 

 

Razem 

1 TECHPOM Sp. z o.o. 

06-516 Krzywonoś 21 

57,66 
40 97,66 

2 POLTECH Grzegorz Ryziński 

ul. Jana Pawła II 3,  

09-200 Borkowo Kościelne 

60 
26,67 

86,87 

3 AGROTECHNIK Wojciech 

Dzięgielewski, 18-520 Tafiły 3 

56,13 
40 

96,13 

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

         Z poważaniem 

        DYREKTOR /-/ Wiesława Gąsiorowska 

  


