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Rawicz, 28.12.2021 r. 
Nr DOP/361-23/21                       
 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
 

dot. postępowania nr  Nr DOP/361-23/21 na „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki 
samojezdnej”. 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Gmina Rawicz – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu ul. 
Winiary 4b, 63-900 Rawicz zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki samojezdnej” złożonej 
przez: 

 
 

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o. 

Ul. Skrajna 80A,  

25-650 Kielce 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do odrzucenia oraz 

kryteriów oceny ofert ustalono, że wybrana przez Zamawiającego oferta odpowiada wymaganiom określonym  

w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o kryteria wyboru – cena oraz okres dodatkowej 

gwarancji Zamawiający dokonał oceny punktowej złożonych ofert. 

Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Nr 
oferty  

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba 
albo miejsce zamieszkania, jeżeli 

jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy 

Liczba uzyskanych punktów 

– kryterium: 

Cena  

Liczba uzyskanych punktów 

– kryterium: 

przedłużenie okresu 

gwarancji jakości i rękojmi 

Łączna ilość punktów 

1 

Aebi Schmidt Polska Sp. z o. o. 

Ul. Skrajna 80A,  
25-650 Kielce 

 

60,00 40,00 100,00 

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 ww. ustawy może zawrzeć z Wykonawcą umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2, jeśli w  postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

 
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/547511 
 
 

 
postępowanie przy  
udziale komisji przetargowej 

prowadzi:  
Łukasz Pruski 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu  mający siedzibę w Rawiczu przy  ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz. Pani/a dane 
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawna przetwarzania danych 

osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na 
ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@zukrawicz.pl.  

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.zukrawicz.pl. 

 

http://www.zukrawicz.pl/
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