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Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydzi a ł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców 

KRS Nr 0000010351 Kapitał zakładowy 64 028 500 PLN 

(i) 
~ ...SGa 

ISO 9001:2015 

~ -
ISO 14001:2015 

Pou•11 CtHOUlil 
AKR lOYl ACJ I 

• AB680 

LABORATORIUM 
CENTRALNE 

et] 
\VODOCIĄGIPOl,SKIE 

CZŁONEK 

fi solidna 
rmafil.Ill 

141, 0 L.dz. OZ/ .... "l f .. /20 I 9 Grudziądz, dnia 23 września 2019 roku 
Znak sprawy: ZP2/2019/PN/OZ 

Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa fabrycznie nowego samochodu c1ęzarowego 
z zabudową śmieciarki" (numer ogłoszen ia: 588935-N-2019; data zamieszczenia w BZP: 23.08 .2019). 

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą 

w Grudziądzu, działając na podstawie a1t. 92 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówieó publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty dokonanym w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki". 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę, złożoną przez: 

Volvo Polska Sp. z o.o. 
ul. Mydlana 2 
51-502 Wrocław 

Cena (kwota brutto) oferty wynosi: 811 554,00 zł (słownie złotych: osiemset jedenaście tysięcy 
pięćset pięćdziesiąt cztery i 00/ 100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu 

i nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z k1yteriami wyboru ofert okreś lonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (S[WZ): cena - waga 85% oraz termin 
realizacji zamówien ia- waga 15%, przyznając przedmiotowej ofercie najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złoży li ofeiiy w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną 
ofe1tom, zawiera poniższa tabela: 

86-300 Grudz i ądz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 90 I, fax /+48 56/ 45 04 934 
NIP 876- 18-72-491 , Regon 8704856 18 

e-111 ail : mwio@mwio.pl http://www.mwio.pl 



Numer Liczba punktów 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy w kryterium 
cena 85% 

Volvo Polska Sp. z o.o. 

I ul. Mydlana 2 85,00 
51-502 Wrocław 

Hofowil'lscy-Scanserwis Sp. z o.o. 

2 ul. Krzywa Góra 26 79, 12 
87-800 Włocławek 

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca. 
W postępowaniu nie odrzucono żadnej ofe1ty. 

Liczba punktów Ostateczna ocena 
w kryterium termin punktowa 

realizacj i 
zamówienia 15% 

0,00 85,00 

0,00 79, 12 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią ati. 94 ust. I pkt 2 ustawy Prawo 
zamówieó publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), umowa w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Krzysztof Dąbrowski 

Rozdzielnik: 

I. Volvo Polska Sp. z o.o.; 
2. Holowi11scy-Scanserwis Sp. z o.o. ; 
3. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.wodociagi. grudziadz.pl ; 
4. A/ a. 

Opracowanie: 
Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 wew. 15 
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