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WIOS-SSZP.272.52.2015
Nazwa zamowienia: Dostawa samochodu

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Inspekcja Ochrony 6rodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy, ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieii publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.) zwanej
dale] Pzp, informuje o wyniku postepowania o udzielenie zamowienia pn. ..Dostawa
samochodu".

I. Zostala wybrana oferta Wykonawcy AUTO-SERWIS Pasikowski sp. z P.O.. ul. Polna 100.
87-800 Wloctawek.

Uzasadnienie wyboru:
Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, kryterium oceny ofert
stanowity:
- cena 85%,
- wielkosc zuzycia energii 5%
- wielkosc emisji dwutlenku w$gla 5%
- wielkosc emisji zanieczyszczen: tlenkow azotu, czqstek stafych oraz weglowodorow 5%

Oferta ww. Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza^ poniewaz uzyskala najwyzsza.
ilosc punktow.

W postepowaniu oferty ztozyli nastepuj^cy wykonawcy:

Oferta nr 1
AGRO-MAX sp. z o.o., Al. Jana Pawta II 27, 00-861 Warszawa
Punktacja przyznana ofercie w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacia:
Kryterium:

1) cena-56,68 pkt
2) wielkosc zuzycia energii -0,04 pkt
3) wielkosc emisji dwutlenku wegla - 4,32 pkt
4) wielkosc emisji zanieczyszczen: tlenkow azotu, cza.stek statych oraz weglowodorow -

3,22 pkt.
t^czna punktacja: 64,26 pkt



Oferta nr 2
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,UNI-CAR" S.A., ul. Modrzewiowa 7, 85-631 Bydgoszcz
oferta nie podlega punktacji, poniewaz zostata odrzucona.

Oferta nr 3
AUTO-SERWIS Pasikowski sp. z o.o., ul. Polna 100, 87-800 Wtodawek
Punktacia przyznana ofercie w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacia:
Kryterium:

1) cena-85,00 pkt
2) wielkosc zuzycia energii -5,00 pkt
3) wielkosc emisji dwutlenku wegla - 5,00 pkt
4) wielkosc emisji zanieczyszczeh: tlenkow azotu, cz^stek statych oraz weglowodorow

5,00 pkt
tqczna punktacja: 100,00 pkt
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