5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAD"ul. Poznańska 7 i 12

55-140 Żmigród;

- cena
- 66,67 pkt;
- termin wykonania
20.00 pkt:
punktacja łącznie
- 86,67 pkt;
2) 5-PROBUD LOG15TIC 5p. z o. o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 5targard
- cena
- 80,00 pkt;
- termin wykonania
10.00 okt:
punktacja łącznie
- 90,00 pkt;
3)

;

HYDROG Zakład Budowy Maszyn EKSPORT-IMPORT ul. Demokratyczna 119 BC, 93-348 Łódź ;

- cena
- termin wykonania
punktacja łącznie

-

67,97 pkt;
20.00 okt:
87,97 pkt;

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, lecz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. c Zarządzenia Nr 52/ 2 0 1 7 Burmistrza Miasta i Gminy Cho
rzele z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO Zamawiający Zarzą
dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele nr 57/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2018r., zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę
S-PROBUD LOGISTIC Sp. z o. o., ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard,.
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 90,00 zgodnie ze wzorami opisanymi w „Zaproszeniu
do złożenia oferty".
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 27 /2015
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 marca 2015 r.

Pieczęć jednostki/Nr pisma

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej (nie używanej) maszyny do konserwacji i
utrzymania dróg bitumicznych.
2. Wspólny Słownik Zamówień:

34921000-9 sprzęt do konserwacji dróg
3. Wartość szacunkowa zamówienia:

120.000,00 złotych netto,
tj 27.831,25 euro,
(wg kursu 1 euro, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do
euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.)

4, Porównanie ofert:
(oferty - pisenme odpowiedzi na zapytanie cenowe).

Nr
Oferty

1)

2)

3)

VAX
Nazwa i adres firmy

Wartość netto zł

%

Wartość brutto zł

Termin
realizacji

zł

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„PROMAD”
ul. Poznańska 7 i 12
55-140 Żmigród

S-PROBUD LOGISTIC
Sp. z 0 . 0 .
ul. Rzeźnicza 6-8
73-110 Stargard
HYDROG
Zakład Budowy Maszyn
EKSPORT-IMPORT
93-348 Łódź
iil. Demokratyczna 119 BC

168.000,00

38.640,00

206.640,00

30 dni

140.000,00

32.200,00

172.200,00

60 dni

164.800,00

37.904,00

202.704,00

10 dni

