
Pęczniew, dnia 30 lipiec  2020 r. 

Zamawiający 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pęczniewie 
ul. Główna 14 
99-235 Pęczniew 
 

nr sprawy: ZP. 271.1.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2019.1843) – dalej p.z.p., Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację  zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Pęczniew”, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1,  złożoną przez Firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy 

Specjalne Sp. z o.o.; ul. Bestwińska 105A; 43-346 Bielsko – Biała. 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęczniew” w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 p.z.p., stosując procedurę wynikającą z art. 24 aa ust. 1 p.z.p. 

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (60%) oraz okresem 

gwarancji: (40%) i udzielił zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i p.z.p.  

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez: 

 

1. SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.; ul. Bestwińska 105A; 43-346 Bielsko - Biała  

Cena oferty:  799 254,00 PLN (brutto) 

Termin wykonania zamówienia: 16.11.2020 r 

Okres gwarancji: 24 miesiące  

 

Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 p.z.p. Zamawiający najpierw dokonał oceny oferty. Złożona oferta otrzymała 

następującą punktację: 

 Cena – 60% 

(60 pkt) 

Okres gwarancji 

– 40% (40 pkt) 

Łączna 

punktacja 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.; 

ul. Bestwińska 105A; 

43-346 Bielsko - Biała 

60,00 % 

(60,00 pkt) 

0,00 % 

(0,00 pkt) 

60,00 % 

(60,00 pkt) 

 

 

 

 

Następnie Zamawiający przystąpił do badania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, tj. Firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.; ul. Bestwińska 105A; 43-346 Bielsko – 



Biała, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdził 

spełnianie warunków oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

 

Mając na uwadze, że Wykonawca Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. spełnił warunki 

udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wybrał ofertę 

złożoną przez Firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.; ul. Bestwińska 105A; 43-346 Bielsko – 

Biała  jako najkorzystniejszą.  

Zamawiający informuje ponadto, że: 

- nie odrzucił żadnej oferty z postępowania, 

- nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego wykonawcy, 

- nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

Prezes OSP Pęczniew 

 

/-/ Piotr Żeromiński 
 

 

 


