
 

Jastrowie 13.11.2014 r. 

                                                                                                                                
                                                                                                 
                                                                                Otrzymują: 
                                                                                                             wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

na zapytanie ofertowe  „Dostawa  samochodu osobowego 9-miejscowego, dostosowanego do przewożenia osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażonego w najazdy, dla Gminy i Miasta Jastrowie” 
Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie 
 
 Na podstawie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. 
euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759, z późn. zmianami, zwanej dalej Pzp),informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
W przedmiotowym  postępowaniu  złożyło 2 wykonawców: 
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegającym  odrzuceniu.  Zgodnie ze specyfikacją 
zapytania ofertowego przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. 

1. Wykaz i porównanie złożonych ofert: 

 

Nr 
oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Ilość uzyskanych 
punktów         w 
kryterium cena - 

100 % 

Streszczenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu i oceny ofert 

Kolejność  wg 
kryterium ceny 

1 2 3 4 5 

1 
FRANK-CARS Sp. o.o.  
ul. Jagiellońska 147/151 
42-200 Częstochowa 

100 

Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, oferta nie podlega 
odrzuceniu 

Oferta pierwsza        
w kolejności - 
najkorzystniejsza 

2 
POL – Motors Sp. z o.o ul. 
Kamienna 145 
50-545 Wrocław 

------------- 

Wykonawca nie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, oferta podlega odrzuceniu 

 
----------------------- 

 
2. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
FRANK-CARS Sp. o.o.  
ul. Jagiellońska 147/151 
42-200 Częstochowa 
 

Uzasadnienie wyboru oferty :  
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta  
złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Oferta z najniższą ceną 

 
3. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT 
Nazwa  Wykonawcy Adres wykonawcy Uzasadnienie faktyczne  

 
POL – Motors Sp. z o.o  
 

ul. Kamienna 145 
50-545 Wrocław 

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia  nie spełnia wymagań 
zawartych w załączniku nr 1 – formularz ofertowy do zapytania ofertowego, a mianowicie:  
Przedmiot zamówienia zawarty w formularzu ofertowym poz. 7 jest - tylne drzwi 
dwuskrzydłowe przeszklone,  natomiast przedmiot zamówienia zaoferowany przez 
Wykonawcę: tylne drzwi ( klapa) 

 
 
Równocześnie uprzejmie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do składania ofert oraz za przygotowanie                 
i  złożenie oferty.  
 
 
                                                                                                                Burmistrz GIM Jastrowie  
 
                                                                                                                        Piotr Wojtiuk  
 
 
 
 
 
Otrzymują/zamieszczono 
 
1.Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  
2. Strona internetowa 


