Warszawa, 8 lutego 2019 r.

KZGW/KOZ-256/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych rębaków do
drewna”, nr zamówienia KZGW/KOZ-256/2018.
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje, co następuje:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych rębaków,
w Części I – Dostawa 11 sztuk rębaków z napędem spalinowym – wybrał jako najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez:
Teknamotor Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2a
27-400 Ostrowiec
Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto: 805.035,00 PLN
(słownie: osiemset pięć tysięcy trzydzieści pięć złotych).
Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym postępowaniu.
W poniższej tabeli Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.
Nr
oferty
1

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy
AGREX-ECO Sp. z o.o.
ul. Puławska 469

3

5
6

02-844 Warszawa
Hary i Janson spółka jawna
K. Janson Włoch
ul. Kościuszki 48/2
44-100 Gliwice
Liwex inż. Włodzimierz Łasek
ul. Grochowiaka 1
51-142 Wrocław
Teknamotor Sp. z o.o
ul. Świętokrzyska 2a
27-400 Ostrowiec

Cena brutto
(w PLN)

Okres gwarancji

Razem

944.369,31 PLN
41,26 pkt

36 miesięcy
40 pkt

81,26 pkt

920.040,00 PLN
42,35 pkt

36 miesięcy
40 pkt

82,35 pkt

649.440,00 PLN
60 pkt

24 miesiące
20 pkt

80 pkt

805.035,00 PLN
48,40 pkt

36 miesięcy
40 pkt

88,40 pkt
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2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych
rębaków, w Części II – Dostawa 11 sztuk rębaków do gałęzi, do współpracy z ciągnikiem –
działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, unieważnił postępowanie.
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W Części II postępowania, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i kwota ta nie może zostać
zwiększona do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z tym, Zamawiający
unieważnia postępowanie w Części II – Dostawa 11 sztuk rębaków do gałęzi, do współpracy
z ciągnikiem.
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