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Płużnica, 26.10.2018 r.

Zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dla udzielenia zamówienia publicznego „Na dostawę koparko – ładowarki oraz 
mulczera koszącego”

Na podstawieRozporządzenia art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Prezes 
Gminnej Spółki Wodnej Płużnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu 
nieograniczonego na wyłonienie dostawcy zadania „Na dostawę koparko – ładowarki oraz mulczera
koszącego”, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: EWPA Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 
62-052 Komorniki.

I. w prowadzonym postępowaniu ofertę złożyli:                                                                     
1. EWPA Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki

II. Punktacja przyznana oferentom:                                                                                          

Nr oferty

1 60 35 5 100

Nazwa (firmy) 
siedziba i adres 

wykonawcy który 
złożył ofertę

Liczba punktów 
przyznana w  

kryterium: cena 
(60%)

Liczba punktów 
przyznana w  

kryterium: okres 
udzielonej gwarancji 

(35%)

Liczba punktów 
przyznana w 

kryterium: czas 
dostawy (ilość dni)

Łączna ilość 
przyznanych  

punktów

EWPA Sp. z o.o. ul. 
Poznańska 152, 62-
052 Komorniki



III. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta przedstawia korzystny bilans ocenianych 
kryteriów i została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu. Cena 
oferty łącznie: 418 200 zł brutto, okres gwarancji 36 miesięcy, termin wykonania 10 dni 
od dnia podpisania umowy.                                                                                              
IV. W niniejszym postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony, a także oferta 
żadnego wykonawcy nie została odrzucona.                                                                        
V. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.                                       
VI. Podstawą dokonania wyboru jest art 91 ust.1 ustawy Pzp oraz ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. u. Z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). Z wybranym 
Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie zgodnym z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy
Pzp.                                                                                                                                       
VII. Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale VI ustawy Pzp.

Otrzymują:
1. EWPA Sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki


