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Środa Wlkp., dnia 13 wrzesień 2019 r. 

Postępowanie nr PCI/3/2019 

  

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Wynajem zasobów przedsiębiorstwa na rzecz Powiatowego Centrum Inwestycji 

Sp. z o.o.” 

Nr postępowania: PCI/3/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. 

ul. Ignacego Daszyńskiego 5 

63-000 Środa Wielkopolska 

tel. 570-928-313 

www: http://sroda.wokiss.pl/bip/spolki-powiatu-sredzkiego/powiatowe-centrum-inwestycji-

sp.-z-o.o./zamwienia-publiczne1.html 

e-mail: biuro@sredzkiepci.pl 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że 

 

 

I. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez: 

 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak  

Siedziba oraz adres siedziby: 

Chwalęcin 24; 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania 

zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze ww. oferty kierował 

się kryterium opisanym w SIWZ: cena, termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego i 

zamówienia objętego prawem opcji od czasu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, oraz 

termin płatności.  
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Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:  

119 495,20 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100) 

plus podatek VAT: 27 483,90 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 

złote 20/100) 

kwota brutto: 146 979,10 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

dziewięć złotych 10/100) 

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji od 

czasu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: do 24 godz.  

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów. 

W kryterium Termin realizacji wynajmu w zamówieniu podstawowym i zamówieniu objętym prawem 

opcji od czasu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 30 punktów. 

W kryterium Termin płatności Wykonawca otrzymał 0 punktów. 

Łączna punktacja: 90 punktów. 

 

II. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak  

Siedziba oraz adres siedziby: 

Chwalęcin 24; 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

 

III. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  

w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,  

z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację 

łączną. 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa (firma) wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Klimczak  

Siedziba oraz adres siedziby: 

Chwalęcin 24; 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 

 

 

W kryterium Cena Wykonawca otrzymał 60 punktów 

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego 

prawem opcji od czasu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 30 

punktów 

W kryterium Termin płatności Wykonawca otrzymał 0 punktów 

Łączna punktacja: 90 punktów 
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IV. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

V. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Informacja o unieważnieniu postępowania:  

Zamawiający nie unieważnił postępowania. 

VII. Informacja o wykonawcach którzy zostali wykluczeni, 

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy. 

VIII. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:  

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził Arkadiusz Fornalczyk 
13.09.2019 r. 


