
ZAKLAD WODOCIAGOW
i USTUG KOMUNALNYCH
,,EKOWOD" Sp6lka z o.o.

ul. Mariafska 2
46-100 Namysl6w

Nr sprawy ZZP .V ISIPN/D/2O1 9. ELC
Namysl6w, dnia 24.05.2019 r.

Postgpowania o udzielenie zam6wienia sektorowego prowadzonego
dot.: w trybie przetargu nieograniczonego o warto6ci mniejszej niz kwoty okreSlone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na: Dostawq koparki
obrotowej na podwoziu kolowym w formie leasingu operacyjnego z
wykupem kofcowym (ogtoszenie o przetargu nieograniczonym ukazato sig
na stronie internetowej Zamawiajqcego oraz og6lnodostqpnej stronie
internetowej - og6lnopolskiej bazie przetarg6w Grupa BIZNES POLSKA pod
nr 17249702 dnia 29.04.2019 r.),

lnformacia o'wvborze naikorzvstnieirszei ofertv

Na podstawie $ 4 ust. 5 pkt 2 lit ,,a" regulaminu, informuje, ze Zamawiajqcy
dokonal wyboru naj korzystn iejszej oferty.

W przedmiotovv)'m postqpolvaniu zloZono 1 ofertq:, wykluczono 0
Wykonawc6w, odrzucono 0 ofert:
Oferta nr 1: SG Equipment Leasing Polska Sp.
00-102 Warszawa.

z o.o., ul. Marszalkowska 111,

W wyniku oceny ol'erty niepo,dlegajqcej odrzuceniu wlrbrano ofeirtq nr 1

firmy: sG Equipment Lr:asing Polska sp. z o.o., ul. Marszalkowska 111,
00-102 Warszawa.

Uzasadnienie w,yboru najko,rzystniejszej oferty: Wy,brana oferta jest
najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogloszeniu i Sprecyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia (Cerna - 10002b). Oferta uzyskata najwy2szq ilo6c punktow =
100,00 oraz spelnia wymogi formalner i merytoryczne okreSlone w przepisaclr prawa i

w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia, a Wykonawca spelnia warunki
udzialu w postqpowaniu.

Pu tt Ly zt aaa ta uu y nLr! tcwu

Nr
oferty Nazwa (firma) iadres wykonawcy

Liczba punkt6w
w kryterium: Lqczna liczba

punkt6w
Cena

1.

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marszatkowska 111
00-102 Warszawa

100,00 100,00



Ziamawiaiqcy zamierzal przeznaczlt(t na sifirransowanie niniejszego
zamowienia kwotq 875.000,00 zl brutto (slowrrie zlotych: osiemset siedemdziesiqt
piqc tysigcy 001100). Cena zaproponowana w' najkorzystniejszej ofercie przewylsza
tq kwotq o 19.619,36 zl brutto. Zamawieyilcy zwiql<sz:a kwotq jakq zamierza
przeznaczye na s,finansowanie niniejszego zamowieniia do kwoty 894.619,36 zl
(slownie ztotych: osiemset dziewiqcdziesiqt c;ztery tysiqce sze5cset dziewiqtnaScie
36/1 00).

e,","\JAr/
Artur 

fsiowski


