pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy: RB.271.20–2013

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego,
ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 dla jednostki OSP
w miejscowości Czarny Dunajec
PRZETARG: 20/2013

Data ogłoszenia przetargu: 02/07/2013

Data otwarcia ofert: 12/07/2013
Czarny Dunajec 15.07.2013 r.

Gmina Czarny Dunajec
Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
tel. 18-26-135-40
tel. / fax 18-26-135-30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
www.czarny-dunajec.pl e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w ramach przetargu nr 20/2013
na: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, ratowniczo-

gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 dla jednostki OSP w miejscowości Czarny
Dunajec
WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA
Numer oferty, nazwa i adres firmy

Oferowana cena brutto /zł/

Łączna ocena /pkt./

599 940,00

100,0

Oferta nr 1
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. Z o.o.
ul. Bestwińska 105 A
43-346 Bielsko - Biała
Kryterium wyboru oferty:
Ilość ofert odrzuconych:
Termin realizacji:

cena – 100%
0

Ilość złożonych ofert:

1

Ilość wykluczonych oferentów:

0

do 18.10.2013 r.

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH OFERT
Nr
oferty
1

Nazwa i adres firmy
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. Z o.o. ul. Bestwińska 105 A
43-346 Bielsko - Biała

oferowana cena
brutto /złotych/

Ocena
/pkt./

599 940,00

100

Przewidywany termin podpisania umowy nie krótszy niż 5 dni od otrzymania niniejszego pisma jeżeli wysłane
zostało w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (tzn. drogą elektroniczną lub faksem), albo 10 dni –
jeżeli przesłane zostało w inny sposób (tzn. pocztą). Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne
potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma / np. poprzez odesłanie pisma z adnotacją: „potwierdzam
otrzymanie” wraz z podaniem daty, nazwy firmy i podpisem na nr faksu 18-26-135-30
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono
żadnego wykonawcy [art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP].
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę [art. 94 ust. 2 pkt 1
ppkt a) ustawy PZP].
Dziękujemy za udział w przetargu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych kolejnych przetargach.

Miejsce publikacji:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
- strona internetowa Zamawiającego (www.czarny-dunajec.pl)
Podstawa prawna: art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655)

