
 
 
ZP.271.2.2017                                                                             Dzikowiec, dnia 21.09.2017 r. 
 
                   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 83 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Przedmiot zamówienia: „Zakup samochodu strażackiego ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy ”. 
 
 
     Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   ( tekst  
jedn. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1759 ), Gmina Dzikowiec  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
1.   Nazwa (firma), albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano. 

       Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  :  

       „WW WANICKI”  Sp. z o.o.  
       Trzciana 162  
       36-071 Trzciana 
 
        Uzasadnienie jej wyboru: 

 Zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1759) Zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

Oferta spełnia wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego zgodnie z podanymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu  wpłynęła tylko jedna oferta. 

 
 2.  Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  

      wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium  

      oceny ofert i łączna punktacja:   
 

Lp. Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Punktacja 
przyznana w 

kryterium 
cena  

Punktacja 
przyznana 

w 
kryterium 
okres 
gwarancji 
i rękojmi  

Czas 
reakcji 

 
 
 

Łączna 
punktacja 

 

1. „WW WANICKI”  Sp. z o.o.  
Trzciana 162  
36-071 Trzciana 

60,00 0,00 20,00 80,00 

     



3.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz  
 z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 

       Nie dotyczy. 

4.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz  
 z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 

        Nie dotyczy. 

5.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym  
 i prawnym: 

        Nie dotyczy. 

   6. W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana,           
w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. 

 

Środki ochrony prawnej. 

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli  interes w uzyskaniu oraz ponieśli lub mogą ponieść 
szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, 
określone w dziale VI  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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                           OSP w Lipnicy                                                                   OSP w Lipnicy 
                             Andrzej Kosek                                                                   Dominik Rusin 
 


