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powiat kościerski

Zarząd Dróg Powiatowych

Kościerzyna, dnia 11 pażdziernika2017 r.
zDP.272,6.Zo.2017

INFORMAGJA O VYYNIKU POSTĘPOWANIA

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie w dniu 11.'t0, br. dokonał otwarcia ofeń
zaproszenia ofeńowego pn: ,,Zakup i dostawa soli drogowej niezbrylającej (do
mieszania z kruszywem)

Do upływu terminu składania ofeń do Zamawiającego wyznaczonego na dzień
października2017 r. do godz.

2

wpłynęły2 ofeńy, od następujących Wykonawców

Wykonawca

Lp.
1

1000,

11

cena brutto

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TRAMAD-ELBLĄG sp. z o.o. 82-300
Elblao ul. Nowodworska 25

Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A. 62-650
Kłodawa Al. 1000- lecia2

Kryteria

czas reakcii

2 dni
86 7,15,00 zł,
86 715,00 zł.

3 dni

owaliwarunkirealizacjiprzedmiotuzamówieniazgodniez

postanowieniami zaproszenia ofeńowego, w tym m.in. warunki płatności.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofeńę:

Przedsiębiorstwa Wietobranżowego TRAMAD-ELBLĄG sp. z o.o. 82_300 Elbląg
ul. Nowodworska 25
uzasadnienie:

z dnia 29
wyboru najkorzystniejszej ofeńy dokonano w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
st}cznia zóoą r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2Q15 r. poz. 2164 ze zm,),
Kodeks
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest ań. 91, ust. 1 ww, ustawy oraz
600/o, of?z
"czas
Cywilny. Wybrana ofeńa pzy zastosowaniu kryterium ,,cena" z wagą
ofeń
§PoŚród
iloŚĆ
najwyzszą
otrzymała
PunktÓW
40o/o
reakcji" Dośtawcy,, z wa§Ą
wymogi udziału w
złożonych. Ponadto ofeńa \^^,v. Wykonawcy spełniławszystkie
postępowaniu.
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83-4OO Kościezyna, ul, Drogowców
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Ponizsza tabela przedstawia punktację pżyznanąDostawcom, zgodnie z zastosowanymi
mi ocen:
Lp.

1.

2.

Wykonawca

Kfierium

-

cena brutto

Kryterium 2
czas reakcji

Punktacja łączna

60

40

100

60

25

85

1

dostawcv

Przed się b iorstwo Wie lobra nżowe

TRAMAD-ELBLĄG sp. z o.o. 82300 Elbląq ul. Nowodworska 25
Kopalnia Soli ,,Kłodawa" S.A. 62650 Kłodawa Al. 1000- lecia 2

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu nie wykluczono żadnego
dostawcy oraz nie odrzucono żadnej ofeńy,
Zamawiający zamierza podpisac umowę z wlw Dostawcą zgodnie z art. 94 ust.1 Pkt 2
ustawy pzp, z zastzeżeniem ań. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
pżesłania zawiadomienia o wyborze najkozystniejszej ofeńy drogąelektroniczną

Z poważaniem

