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                                                                       BIP/TABLICA OGŁOSZEŃ/WYKONAWCY  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Kępnie zawiadamia, że 

Komisja Przetargowa rozpatrzyła złożone oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie pojazdów 

z terenu powiatu kępińskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym: 2 zadania (Pakiety)”.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została wybrana Oferta nr 1 

na 2- zadania tj. 
Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego  

Tadeusz Hojeński 

Nowa Wieś Książęca 42 

63-640 Bralin 

Pakiet I - Usuwanie pojazdów: Cena oferty brutto: 151.354,00 zł, termin płatności 30 dni  

Pakiet II - Przechowywanie pojazdów: Cena oferty brutto: 20.344,20  zł, termin płatnosci 30 dni   

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru:  

 cena - 60%, termin  płatności faktury - 40% oraz spełnia wymagania określone w SIWZ oraz ustawie Pzp. 

Informacja o Wykonawcy, który złożył ofertę wraz przyznaną mu punktacją:  

Nr 

oferty  

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy  Pakiet I  

Punktacja cena  
Pakiet II 

Punktacja 

cena  

Punktacja 

termin 

płatnosci  

Punktacja 

łączna pakiet 

I i II pkt 

1. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy, Tadeusz 

Hojeński, Nowa Wieś Książęca 42, 63-640 Bralin 

siedziba firmy Chojęcin Szum 6 d 

60,00 pkt   -------  40,00 pkt   100,00   

2. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy, Tadeusz 

Hojeński, Nowa Wieś Książęca 42, 63-640 Bralin 

siedziba firmy Chojęcin Szum 6 d 

--------- 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 

Z postępowania nie wykluczono wykonawców 

Z prowadzonego postępowania nie odrzucono oferty      

W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów 

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów 

Postępowanie nie zostało unieważnione  

Uprzejmie dziękuję za złożenie oferty i informuję, że zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy Pzp, iż umowa 

z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp od 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Pouczenie  

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze.zm.).  

 

Starosta Kępiński 

/-/ Robert Kieruzal  


