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Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 i  nast.

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.9), zwanej dalej „uPzp” na

„dostawy ogumienia letniego,  zimowego i  całorocznego,  chemii  samochodowej  i środków

czyszczących oraz akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie”

  Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie :

Części III – chemia samochodowa i środki czyszczące do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

postępowanie zostało  rozstrzygnięte.  W wyniku badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę

cenową złożoną przez Wykonawcę:

„Proauto“ Sp. z o.o.

ul. Boh.Warszawy 34

72-200 Nowogard

za cenę  53.760,60 zł brutto i długości gwarancji – 36 miesięcy

Następująco przedstawia się  streszczenie  oceny i  porównania  złożonych ofert  zawierających punktację

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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3 „RIMEKS OLEJE i SMARY“

Roman Głowiński

ul. Lubuska 16

78-520 Złocieniec

faks 94 36 73 297

------------- ------------- oferta

odrzucona

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

8 „KOGEX“ Sp. z o.o.

ul. Gajowa 53/16

50-520 Wrocław

fax 71 340 04 58

20,48 20,63 12,52 3,00 56,63

9 „ARMAPOL“ Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 190 B

81-571 Gdynia

fax 58 62 99 111

--------------- ------------- oferta

odrzucona

------------ ----------
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10 „METALZBYT-HURT” Sp. 

z o.o.

ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała

faks 22 24 72 594

------------ ------------- oferta

odrzucona

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

11 „Proauto“ Sp. z o.o.

ul. Boh.Warszawy 34

72-200 Nowogard

faks 91 57 333 00

50,00 30,00 18,00 2,00 100,00

12 „SEKULA MOTOHURT“ 

S.C.

Maciej Sekula, Katarzyna 

Sekula

ul. Łukasińskiego 106b

71-215 Szczecin

Fax --------

------------ ---------------- oferta

odrzucona

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