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Orli Staw, dnia 21 maja  2010 roku 
UA.AG.341-I-1-7/10 
       
 
 
           
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie 

nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do 
przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Orli Staw” 

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” (Zamawiający) informuje, 

że pojawiła się okoliczność wskazująca na konieczność ponownego zawiadomienia  

o wyborze najkorzystniejszej oferty i tym samym wycofania się z informacji o wyborze 

najkorzystniejszej oferty o treści przesłanej wykonawcom pismem znak: UA.AG.341-I-1-

6/10 faksem i zamieszczonej w na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w jego siedzibie w dniu 21 maja 2010 roku. 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający), na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

zawiadamia, że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę –TB TRUCK 

&TRAILER Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Katowickiej 40, Wolica, 05 – 830 Nadarzyn 

wybrana została jako najkorzystniejsza. 

1. Uzasadnienie wyboru 

Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.  

Zamawiający  dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium 

oceny ofert:   

 
 

l.p. 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za dane kryterium 

1)  Cena ( C ) 100 % 100 punktów 
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2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

1) Oferta nr 1 złożona przez: TB TRUCK & TRAILER SERWIS Sp. z o.o.  z siedzibą 

przy Al. Katowickiej 40, Wolica, 05 – 830 Nadarzyn, 

2) Oferta nr 2 złożona przez: „SIGNUS” – AUTO MARKETING Marek Hawro ,  

ul. B. Chrobrego 80/12, 55 – 200 Oława, 

3) Oferta nr 3 złożona przez: HIAB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 94, 

Jawczyce, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki. 

3. Punktacja przyznana ofertom w jedynym kryterium: najni ższa cena 

Zamawiający podczas oceny ofert zastosował poniższy wzór: 
 

Pi (C) = 
Ci

C min
 • Max (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"  
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta  

 
1) Oferta nr 1 uzyskała 100 pkt, 

2) Oferta nr 2 uzyskała 91,09 pkt. 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez TB TRUCK  

& TRAILER SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Katowickiej 40, Wolica, 05 – 830 

Nadarzyn, uzyskując 100 punktów. 

 

 

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
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Daniel Tylak 


