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Wykonawcy uczestnicz4cy
w postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIBJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,rWymiana wyeksploatowanych

czg5ci

i akumulator6w w zasilaczach marki StartIPS" - nr sprawy 02fPNl20l7

regulacjg art. 92 ust 1 ustawy Prawo zam6wieri publicznych
Zamawiaj1cy zawiadamiani a, 2e w przedmiotowym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Dzialajqc
n

w

oparciu

o

ieo gran i azone go j ako na-i kor4rstn iej sz4 wybran o ofertg

Nr

Firma

ofertv

SILCO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Klukowska 7e. 80-298 Gdansk

I

:

Liczba punkt6w
w krvterium cena

Razem punkt6w

100,00

100,00

Uzasadnienie wvboru:

Oferfy odpowiadaja wszystkim wymaganiom okreSlonym w Ustawie oraiz specylikacji istotnych
warunk6w zam6wienia i zostaty ocenione, jako najkorzystniejsze w oparciu o podane
w specyfikacji kryterium wyboru ofert.

Wvkonawcv. k
Nr

zl

2

3

1.

2,
3.

a

Firma

oferty

I

o

SICO Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Klukowska 7e. 80-298 Gdansk
P.I.W. CAMO Sp. z o.o.
ul. Swiatowida 478. 03 -144 Warszawa
DELTA POWER Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa;
adres do koresp.: ul. Oleierda 137,81-584 Gdynia

Liczba punkt6w
w krvterium cena

Razem punkt6w

100,00

100,00

94,78

94,78

70,60

70,60

Zamawiajgcy, zgodnie z art.24aa ustawy P"p, zastosowal moiliwoSd w pierwszej kolejno5ci
dokonania oceny ofert, a nastgpnie zbadania t cW Wykonawca, kt6rego oferta zostala
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postgpowaniu.
Zamnwiajacy nie wyklucryl iadnego Wykonawcy.
Zamawiaj4cy nie odrzucil iadnej oferty.
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