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                                                                                         Belsk Duży, dnia 18.07.2016r. 
 

 
 
 
 
ZP -271/7/2016 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP -271/7/2016 

Nazwa zadania: : Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu  ratowniczo –
gaśniczego  z napędem  4x4 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku 
Dużym. 
 

 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 349) Zamawiający informuje, że w prowadzonym 
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Wykonawcę:  
 
Oferta nr 1. 
 
SZCZĘŚNIAK  Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. 
ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała 
                                                                     
Uzasadnienie wyboru: 

 oferta uzyskała 90,00 pkt. / w kryterium cena – 90,00 pkt i w kryterium okres 
gwarancji – 0,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 995 931,00  zł brutto 
Okres gwarancji – 24 miesiące 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 349) oraz Kodeks Cywilny. 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 
oferta nr 1:  
 

SZCZĘŚNIAK  Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. 
ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko Biała 
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oferta uzyskała 90,00 pkt. / w kryterium cena – 90,00 pkt i w kryterium okres gwarancji 
– 0,00 pkt./ 

Zaoferowana cena wynosi: 995 931,00 zł brutto 
Okres gwarancji – 24 miesiące 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy  Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
 
4. Działając na podstawie art. 94 ust 2 pkt 3 (lit.a)  ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 
niezwłocznie po dopełnieniu wszelkich formalności. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduje się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 
do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
349) 
                                               
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                         WÓJT GMINY 
 
                                                                                             / - /  Władysław Piątkowski 
Otrzymują : 

1. w/w oferent 
2. a/a 


