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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

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

nieograniczonego sektorowego „Modernizację układów napędowych i sterowania, remont części 

mechanicznej oraz modernizacja systemu informacji pasażerskie monitoringu w 10 tramwajach  

typu N8C-MF01“. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, na podstawie 

art. 253 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1129, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje,  że  w postępowaniu o  udzielenie zamówienia  

publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego sektorowego zgodnie  z ustawą 

Pzp, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.04.2022 r. pod pozycją nr 

2022/S 077-210654, 

 

 jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę  

4IB Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 98/10, 80-557 Gdańsk 

 

Uzasadnienie 

Oferta 4IB Sp.  z  o. o.  jako  jedyna  została  złożona  w  niniejszym  postępowaniu  i  spełnia wymogi  

zawarte  w  SWZ. W niniejszym postępowaniu  przyznano  następującą  punktację  w każdym kryterium 

oceny ofert oraz łączną punktację:  

  Kryterium  

Oferta 

nr 
Wykonawca 

Cena brutto 

(C) 

- 70 pkt 

Gwarancja na 

zmodernizowa

ne tramwaje 

typu N8C-

MF01 w 

zakresie 

wykonanej 

modernizacji 

układów (G1) - 

10 pkt 

Gwarancja na 

wyremontowa

ne tramwaje 

typu N8C-

MF01 w 

zakresie 

wykonanego 

remontu 

mechaniczneg

o (G2) - 10 pkt 

Gwarancja na 

zmodernizowa

ne tramwaje 

typu N8C-

MF01 w 

zakresie 

wykonania 

modernizacji 

elektroniki 

pokładowej 

(G3) - 10 pkt 

Sumaryczna  

ilość 

punktów 

 

C+G1+G2+G3 

1 

4IB Sp. z o.o. 

ul. Marynarki 

Polskiej 

98/10,  

80-557 

Gdańsk 

Wartość: 

18.457.833,87      

zł 

Miesiące: 48 Miesiące: 48 Miesiące: 36 

100 pkt 

 70 pkt   10 pkt 10 pkt  10 pkt 
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Mając zatem na uwadze, że 4IB  Sp.  z  o. o.  spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść złożonej 

przez nią oferty była zgodna z ustawą Pzp oraz odpowiadała treści SWZ należało wybrać ofertę  

4IB Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 98/10, 80-557 Gdańsk, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. 

 


