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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komęnda Miejska Palistwowej Strazy Pożarnej w Łodzi, zgodrrie z art, 92 ustawy

z dnta 29 stycznia ż004 r. Prawo zamowień publicznych (t. j, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

ze zm.), zwanej dalei ustawą PZP, w postępowaniu o udzielenię zanrówierria publiczrrego

w trybie przetargu nieograniczonego pll.: ,rDostawa samochodów specjalnych dla

Komendy Miejskiej PSP w Łodzi",, Zadanie Nr 3 Dostawa samochodu specjalnego

osobowego informuje, ze wybrano ofertę firmy: SYGUŁA Sp. j., ul. Limanowskiego l56o

91-034 Łódź.

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlega wykluczerriu i spełrria wszystkie

warunki udziałtr w postępowaniu określone w SIWZ. Wybrana oferta uzyskała rlaiwyż,sz,ą

liczbę punktów (100,00 pkt.) na podstawie określonych kryteriów oceny ofert.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9I ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wybiera ofertę

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Wykonawcy,ktorzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w Zadaniu Nr 3 otrzymali

następującą ilośc punktów w poszczegolnych kryteriach oceny ofertorazłącznąpunktację:

i,]

Zgodnte z art. 92 ust. l pkt 3 ustawy

w przedmiotowym postępowaniu odrzucił ofertę Nr 1

Sp. j., 43-300 Bielsko-BiaŁa, ul. Warszawska 1 58.

PZP ZamawtĄący informuje, że

złożoną przez Wykonawcę: WARO

Nr
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba
punktów
kryteriu
m cena

Liczba
ptrnktów
kryteriurn

okres
gwarancii

Łączna
liczba

purrktów

1

WARO Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 158
oferta odrzucona

4
SYGUŁA Sp.j.
91-034Łódź, ul. Limanowskieeo 156

60,00 40,00 100,00



l] l ;t,i

Uzasadnienie faktyczne:

W plzedmiotowym postępowaniu w pkt 17 Załącznlka Nr 1.3 do SIWZ, MK.2370.7.2020

Zamawiający wymagał: ,Pojazd wyposażony w system auclio wraz z ekranem dotykowym

z opcją łączenta się z urządzenienr nrobilnynr (audio i wideo)". W ofercie Wykonawca

potwierdził, że oferowany samochód spełrria powyższe wymagania. Pismem z dnia

02 listopada 2020 r. Wykonawca poinfbrmował Zamawiającego, że dokonał ponownej

analtzy złożonej oferty i w wyniku ornyłki zaproponował pojazd Hyurrdai i30 WGN 1,5

DPI 2WD 6MT w wersji Classic Plus Drive, który nie spełnia wymagań określonych

wpkt 77 Załącznika Nr 1.3 do SIWZ, MK.2370.],20ż0 ,Pojazd wyposazony w system

audio wraz z ekranem dotykowyrn zopcją łączenia się zurządzenietn rnobilnym (audio

i wideo)". W związku z povłyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy WARO sp.

z o.o. ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie prawnez Zgodnie z art. 89 ust. l pkt. 2 ustawy PZP Zamawiający odrzuca

ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienta,

zzastrzeżeniem art. 87 ust. 2pkt.3.

!"ryśfifl,#ł^i,f^"#[łffi


