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dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast. 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U. z  2013 r.  poz.  907),  zwanej  dalej  „uPzp”na 
„dostawę 2 szt. motocykli ciężkich w wersji RD wraz z wyposażeniem”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że:
1) postępowanie zostało rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 
cenową złożoną przez  Wykonawcę:

ADNO Spółka Cywilna
Marcin Adamczyk, Ewa Adamczyk
ul. Czerwona 7
33-101 Tarnów

za cenę  168 756,00 zł brutto.

Następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i porównania 
złożonych ofert  zawierających punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i  łączną  
punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena

1 „POLONIA CUP” Sp. z o.o.
ul. Łowiecka 121
42-600 Tarnowskie Góry

71,48

3 ADNO Spółka Cywilna
Marcin Adamczyk, Ewa Adamczyk
ul. Czerwona 7
33-101 Tarnów

100,00

2)  odrzucono następującą ofertę:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

2 Przedsiębiorstwo 
Motoryzacyjne 
„POLMOZBYT 
SZCZECIN” Sp. z o.o.
ul. Białowieska 2
71-010 Szczecin

Uzasadnienie faktyczne :
W ofercie wykonawcy w dokumencie „Oferta cenowa” w pkt. II 
ppkt. 2 lit. c) Wykonawca oświadczył, że udziela gwarancji 24 
miesiące na oznakowanie pojazdu, podczas gdy Zamawiający 
wymagał minimum 60 miesięcy gwarancji (wymóg określony w 
pkt. 30 w tabeli w rozdziale III szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia  załącznik  nr  7  do  siwz)  oraz  w  dokumencie 
załączonym  do  oferty  p.n.  „Opis  oferowanego  przedmiotu 
zamówienia”  Wykonawca w pkt.  30 w tabeli  nie  potwierdził 
wymaganego minimalnego terminu gwarancji na oznakowanie 
pojazdu,  co  jest  niezgodne  z  treścią  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.
Oferty nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 
uPzp,  ponieważ  spowodowałaby  istotną  zmianę  treści  oferty 
wykonawcy.



Uzasadnienie prawne : art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp– Zamawiający 
odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie można jej 
poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania;
4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

wyk. K.K.


