Iława, dnia 21.12.2017r
Postępowanie znak: ASP/5/2017

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zasady konkrecyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na dostawę wózka
widłowego w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie
wyników prac B+R

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w
dniu 21.12.2017r dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę wózka
widłowego w ramach realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez skomercjalizowanie wyników prac
B+R. Postępowanie znak ASP/5/2017 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.
Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej: oferty nr 1 złożonej przez LINDE MATERIAL
HANDLING POLSKA Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa. Oferta zawiera cenę brutto tj. 297.214,74 zł,
oferowany okres gwarancji i rękojmi - 24 miesiące. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 73,76 pkt, a w
związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów za ofertę najkorzystniejszą
na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (50%) - uzyskała: 41,76 pkt, w kryterium parametry techniczne
wózka (40%) - 32,00 pkt, w kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi (10%) - 0,00 pkt. Łącznie we wszystkich
kryteriach: 73,76 pkt.
Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta nr 1 złożona dnia 14.12.2017
przez LINDE MATERIAL HANDLING
POLSKA Sp. z o.o., ul. Płochocińska
59, 03-044 Warszawa
Oferta nr 2 złożona dnia 14.12.2017
przez KUHN-Polska Sp. z o.o.,
Czosnów Mazowiecki 7, 05-152
Czosnów
Oferta nr 3 złożona dnia 18.12.2017
godz. 10.12 przez Truck Motor Bis
Wózki Widłowe s.c. Ewaryst
Staniecki i Elżbieta Staniecka, ul.
Sprzętowa 3d, 10-467 Olsztyn

KRYTERIUM I
CENA (waga 50%)
.

KRYTERIUM II
„Parametry techniczne wózka”
(waga 40%) - (Ptw)

KRYTERIUM III
„Okres gwarancji i rękojmi”
(waga 10%) - (Ogr)

Suma punktów
(Kryterium I
+II+ III)

41,76 pkt

32,00 pkt

0,00 pkt

73,76 pkt

50,00 pkt

2,00 pkt

10,00 pkt

62,00 pkt

45,77 pkt

8 pkt

10,00 pkt

63,77 pkt
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