
-ARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w K o ł o b r z e g u

j!. Gryfitów 8, tel. 94 352 88 10
7" 100 K O Ł O B R Z E G
ST.IV.272.25.2011 Kołobrzeg, dnia 14.12.2011 r.

Pot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ST.IV.272.25,2011 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego na zadanie
on.: „Dostawa używanej zamiatarki drogowej na podwoziu samochodu ciężarowego"

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.)

informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr l firmy:

„ALMAR" Marlena Korneluk, ul. Jesienna 8, 72-003 Wołczkowo, która zaoferowała cenę brutto:

166.050.00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Liczba punktów w kryterium cena 100 % - 100 pkt.

Oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena oraz spełnia wszystkie warunki

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom

w kryterium cena (jedyne kryterium"):

Nazwa firmy Cena oferty brutto PLN Punkty

Oferta nr 2

GP TRUCK TRADING S.C.
Grzegorz Kądzielą, Agnieszka Kądzielą
ul. Hoserów 13
02-995 Warszawa
fax. (022) 720 15 69

169.740.00 zł 97,83

Z poważaniem

Oprać. Paulina Łysoń, Sekcja Techniczna ZDP w Kołobrzegu, tel. (094) 352 88 10 wew. 15
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