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

ul. Mariafiska 2
46-100 Namysl6w

Nr sprawy ZZP .lV ISIPN/D/20 1 9. ELC
Namysl6w, dnia 24.05.2019 r.

postqpowTnia o udzielenie zam6wienia sektorowego prowadzonego

dot.: w tryilie pizetargu nieograniczonL:go o warto5ci mniejszej niztwoty okreSlone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. I PZP na: Dostawq
samochodu,cig2arowego typu'wywrotka w formie leasingu operacyinego
z wykupem koricowym (ogloszernie o przetargu nieograniczonym ukazato siq

na 
- 
stronie internetowej Zamizwialqcego otaz og6lnodostqpnej stronie

internetowej - og6lnopolskiej ba;zie przetarg6w Grupa BIZNES POLSKA pod

nr 17249431 dnia 29.04.2019 r.).

Na podstawie $ 4 ust. 5 pkt 2 lil ,,a" regulaminu, inf<lrmuiQ, Ze Zamawialqcy

dokonal wyboru najkorzystn iejszej oferty.

W przedmiotowym postqpowaniu zloZono 1 ofertq, wykluczono 0

Wykonawc6w, odrzucono 0 ofert:
Oierta nr 1: SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o., ul. Marszalkowska 111,

00-102 Warszawa.

W wyniku oceny oferty niepo,dlegajqcej odrzuceniu wybrano ofertq nr 1

firmy: SG Equipmeni Leasing P,olska Sp. z o.o., ul' Marszalkowska 111,

00-102 Warszawa.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta jest

najkorzystniejsza z uwagi na kryterium zawarte w Ogtoszenilu i Specyfikacji lstotnych

Warunk6w Zam6wienialQena - 1009'0). Oferta uzyskala najwyzszq iloS6 punktow =
1O0,OO oraz spelnia wymogi formalne i merytoryczne okreSlone w przepisach prawa i

w Specyfitacji lstotnych Warunk6w Zamowienia, a Wykonawca spelnia warunki

udzialu w postqPowaniu.

lnformac bOrz,ret na

Pu ,fzy znana YY y lle I I iawu

Nr
oferty

Nazwa (firma) i adres wYkonawcY

Liczba punkt6w
w kryterium: Lqczna Iiczba

punkt6w
Cena

1.

SG Equipment Leasing Polska Sp' z o.o.

ul. Marszalkowska 111

00-102 Warszawa
100,00 100,00



Zamawiajqcy zermierzal przeznaczy,(:: na sfinansowanie ninierjszego
zamowienia kwotq 670.1)00,00 zl brutto (stovvrrie zlotych: szescset siedemciziesiqt
tysigcy 00/100). Cena zaproponowana w najk:orzystniejszej ofercie przewyzsza tq
kwotg o 23.935,74 zl brutto. zamawia1qc,.l zwiqksza kwotq jakq zamierza
przeznaczye na sfinansowanie niniejszego ;ziamowienia do kwoty 693.g35,74 zl
(stownie zlotych: szeScsr-t dziewiqcdziesiqt trz:y' tysiqce dziewigcsei trzydziesci piqc
74t100).


