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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Połaniec 

siedziba: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 

telefon: 015-86-50-305, faks: 015-86-50-328 

https://polaniec.bip.gov.pl  e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Dostawa mikrobusu 9 -cio miejscowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Zmniejszenie barier 

transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych" Obszaru D programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III"  - 2021 r. współfinansowanego ze środków 

PFRON 

Działając na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę najkorzystniejszą: 

Frank-Cars Sp. z o.o., Częstochowa, cena – 188 200,00 zł, okres gwarancji na wnętrze pojazdu i silnik (bez limitu kilometrów) – 4 lata, okres 

gwarancji na perforację nadwozia – 12 lat, okres gwarancji na zabudowę – 24 m-ce, łączna ilość punktów – 100,00. 

Uzasadnienie: 
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Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, tj. cena – 60% i 

okres gwarancji na wnętrze pojazdu i silnik (bez limitu kilometrów) – 10%, okres gwarancji na perforację nadwozia – 10%, okres gwarancji na zabudowę – 

20%. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na 

podstawie kryteriów oceny ofert. 

Zestawienie złożonych ofert i ich punktacja:  
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1 
TANDEM sp. z o.o., 
Będzin 180 072,00 2 12 24 oferta odrzucona 

2 
Frank-Cars Sp. z o.o., 
Częstochowa 188 200,00 4 12 24 60,00 10,00 10,00 20,00 100,00 
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