
Ogłoszenie nr 90992 - 2015 z dnia 21.04.2015r. 

 

 1 

 
Gorzów Wlkp., 14.05.2015r. 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „dostawę ciągnika rolniczego - fabrycznie nowego rok 

produkcji min 2014"  (Nr sprawy: ZP/4/2015). 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), Trans-Wod-Kan Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

informuje, że dnia 23.03.2015r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym 

na: „dostawę ciągnika rolniczego - fabrycznie nowego rok produkcji min 2014”. 

 

 

1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty złożone przez: 

 Oferta nr 1 

AGROMEP S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan  

 Oferta nr 2 

PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A, 99-440 Zduny  

 Oferta nr 3 

FARMRAF Dariusz Mazepa ul. Gwarna 6/4, 70-789 Szczecin  

 

2. Ceny ofert 

 

Numer 

oferty 

Cena oferty 

PLN 

1 122 385,00 zł 

2 119 310,00 zł 

3 119 400,00 zł 

 

 

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. 

Kryteriami oceny ofert, przyjętymi w SIWZ, które posłużyły do wyboru najkorzystniejszej oferty 

były: 

l.p. 
 

Kryterium 
 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

 1) 
 

Cena ( C ) 
 

91% 
 

91 punktów 
 2) 

 
Termin dostawy (D) 
 

3% 
 

3 punktów 
 3) 

 
Termin gwarancji (G ) 
 

4% 
 

4 punktów 
 4) Kolor (K) 1% 1 pkt 

5) Rocznik (R) 1% 1 pkt 

 

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia, Wykonawcy, który spełnia warunki udziału 

w postepowaniu oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 
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Ranking ofert: 

1) Oferta nr 3 

FARMRAF Dariusz Mazepa ul. Gwarna 6/4, 70-789 Szczecin  - 99,86pkt 

1) Cena oferty = 90,86 pkt 
2) Termin dostawy 3 dni (D) = 3 pkt 
3) Termin gwarancji 26m-cy/1500 Mth (G ) = 4 pkt 
4) Kolor niebieski (K) = 1 pkt 
5) Rocznik 2015 (R) = 1 pkt 

 
2) Oferta nr 2 

PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A, 99-440 Zduny – 98pkt 

1) Cena oferty = 91 pkt 

2) Termin dostawy 14 dni (D) = 2 pkt 
3) Termin gwarancji 36 m-cy (G ) = 4 pkt 

4) Kolor niebieski (K) = 1 pkt 
5) Rocznik 2014 (R) = 0 pkt 

 
4. Wybrano Ofertę nr 3: 

FARMRAF Dariusz Mazepa ul. Gwarna 6/4, 70-789 Szczecin  

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, ocena została 

przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zawarł  

w swojej ofercie. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów.  

 

5. Wykonawcy wykluczeni 

Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

6. Oferty odrzucone  

Nr 
Oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
i adres Wykonawcy 

Prawne i faktyczne uzasadnienie odrzucenia oferty 

1 
AGROMEP S.A.  

ul. Gostyńska 71  
64-000 Kościan 

na podstawie zapisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) 
- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
oferowany ciągnik nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego w 
zakresie:  
- Pojedynczej lampy ostrzegawczej typu led błyskowa (kogut), 
- Dodatkowego siedziska dla pomocnika,  
- Emisji spalin – minimum EURO IIIA, Norma emisji spalin wg dyrektywy 98/69/EC 
EURO-III lub dyrektywy późniejszej w tym zakresie. 
- Obciążników przednich, 
- Błotników kół przednich i tylnych,  
- Zestawu do pompowania kół,  
- apteczki samochodowej spełniającej wymogi normy UE wg. DIN 13164,  
- trójkąta ostrzegawczego posiadającego homologację zgodną z regulaminem 27 
EKG ONZ,  
- gaśnicy proszkowej typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, 
posiadającej odpowiedni certyfikat CNBOP,  
- kamizelki odblaskowej ostrzegawczej (zgodna z PN EN 471:2008). 

 

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na podstawie art. 94 ust. 1 

pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Treść niniejszej informacji Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy złożyli Oferty, zamieszcza 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  


