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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

w imieniu Wo.iew6dztwa Lodzkiego - ZanAdu Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi informujQ, ze

w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Zakup wtaz z dostawq fabrycznie nowego

samochodu dostawczego" dokonano wyboru nalkozystniejszej oferty. Po pzeprowadzeniu

postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego wybrano ofertQ:

Frank - Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellonska 147115'1,42 - 200 Czestochowa.

Cena do zaplacenia za zam6wienie podstawowe jest cene obowiqzujqca do umowy i wynosi:

117 400,O0 21(slownie zlotych: sto siedemnascie tysiecy czterysta 00/100).

Zestawienie i ocena zlozonych ofert:
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Frank - Cars Sp. z o.o
ul. Jagielloiska
147t151
42 - 200 Czestochowa

117 400,00 3 4 13 4

ITS System Sp. z
o.o.
ul. Opolska'188
52 - 014 Wroclaw

121 820,43 2 3 12 4
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Frank - Cars Sp. z o.o
ul. Jagiellohska
147 t151
42 - 200 Czestochowa

60 6 7 20 100

2

ITS System Sp. z
o.o.
ul. Opolska 188
52 - 0'14 Wroclaw

57 ,82 0 0 0 20 77,82
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Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamowien publicznych, oferta zlo2ona pzez wlw wykonawcQ

zostala uznana za najkozystnie.iszq na podstawie kryteriow okreslonych w specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, .iakimi byly cena (waga 60 %), Okres gwarancji na caly pojazd (waga 7 ./"1,

Gwarancja na powlokQ lakierniczq (waga 6 %) Gwarancja na perforacjQ karoserii poszycia nadwozia,

(waga 7 ok\ illosc udzielonych bezptatnych przeglEdow (waga 20 %).

Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamowien

Publicznych.
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Niniejsze ogloszenie zostalo wywieszone na tablicy oglos^zei w siedzibie Zamawiajqcego oraz
zamieszczone na stronie internetowej ZDW w Lodzi w dnu ..')*...08.2018 r.
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