
DT.272.02.2015  Płońsk, 20.02.2015 r. 

 

OGŁOSZENIE 

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 

ul. Płocka 101,  09-100 Płońsk. 

tel./ fax. 023 662 20 44, e-mail: pzd2044@wp.pl 

 

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - PZP      

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o 

zamówienie publiczne na: 

 

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania  

dróg powiatowych w 2015 roku 

Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa średniego 

 

Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa średniego – sztuk 1 

Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 105 KM – sztuk 1 

- szacunkowa ilość godzin pracy – 120 

 

Liczba złożonych ofert: 3 

Liczba Wykonawców wykluczonych: 1 

Liczba ofert odrzuconych: 1 

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: 

Handel Artykułami Rolnymi i Przemysłowymi 

Usługi Transportowe Kazimierz Kochański 

Nowe Radzikowo 9A, 09-150 Czerwińsk  

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ, oferowana cena jest najniższa spośród 

złożonych ofert i mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na 

sfinansowanie zamówienia.  

Kryteria oceny ofert - Cena =100 pkt. 

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2015 r. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Nr 

Oferty 
Wykonawca 

Liczba pkt. 

- kryterium 

cena 

Łączna liczba 

pkt. 



1 

Handel Artykułami Rolnymi i Przemysłowymi 

Usługi Transportowe Kazimierz Kochański 

Nowe Radzikowo 9A, 09-150 Czerwińsk  

100 100 

2 

Firma Usługowo – Handlowa „Trójka” S.C. 

R.Sutyła, B.Sutyła, A.Sutyła 

09-100 Płońsk, ul. Zaułek 26 

Oferta odrzucona 

3 
Tomasz Kowalski  

09 – 100 Płońsk, Szpondowo 6 
85 85 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2  

ustawy Pzp. nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: 

 

Informacja o ofertach odrzuconych w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

A. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucona 

została oferta nr 2 złożona przez: 

 

Firma Usługowo – Handlowa „Trójka” S.C. 

R.Sutyła, B.Sutyła, A.Sutyła 

09-100 Płońsk, ul. Zaułek 26 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty: 

 

1. Wykonawca nie dołączył do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony  od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Zgodnie z rozdziałem F pkt. 2 ppkt. B)  SIWZ Zamawiający wymagał na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu aby Wykonawca dołączył do oferty 

dokumenty w postaci:  

b)Sytuacja ekonomiczna i finansowa lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zdolności finansowej: 

Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej  z przedmiotem zamówienia   

 

W dniu 19.02.2015 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o uzupełnienie w/w dokumentów na adres 

Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do dnia 20.02.2015 r. do godz. 12:00. Wykonawca w 

wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu. 

 

 

 



 


