CzarneI=dnK=N9=sierpnia=OMNM=rK=
=
gednostka=tojskowa=4N4N==
=
=
=
=
=
dotóczóW=postępowania nr spr 59/OG-brem-bes/O010==
=
wAtfAaljfbkfb l tYBlowb
kAghlowYpTkfbgpwbg lcboTY=
=
=
wamawiającóW=
gednostka=tojskowa=4N4N=
rl.=OTJgo=iutego=
TTJPP0=Czarne==
obdlkW=TT09UOS04
kfmW=========U4PJN4JOUJT4N=
Telefon E=R9)UP=O0=OT9======faks===LR9LUP=O0=O4S=
bJmailW==jw4N4Nprzetargi@interia.pl=
=

aziałając= na= podstawie= artK= 9O= ustK= N= i= ustK=O= z= dnia= O9= stócznia= OMM4= rK= mrawo= wamówień=
mublicznóch= E= z= późnK= zmianKFI= wamawiającó= informujeI= że= w= postępowaniu= prowadzonóm= =
w=tróbie=przetargu=nieograniczonego=o=wartości=szacunkowej=mniejszej=niż=kwotó=określone=
w=przepisach=wódanóch=na=podstawie=artKNN=ustK=U=mzp=na==przedmiot=zamówieniaW==„tókonanie=

NK=

remontu=i=naprawó=bieżącej=pojazdów=samochodowóch=i=przóczep=transportowóch”.
=
=kr=sprK=R9LldJbremJbesLOMNM=
=
ka=podstawie=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóch=z=dnia=O9=stócznia=OMM4rK= E=z=późnK=
zmKFI==komisja=przetargowa=gtK=4N4N=CzarneI= dokonała== wóboru=najkorzóstniejszej= ofertóJ= zgodnie=z=
króterium=ocenó=ofert=–=cena=NMMB=Z=NMM=pkt=
tartość=punktowa=ofertó=Z=ECk=W=CB)=x=N00B=x=N00=punktów=Emax=NMM=punktówF=
gdzieW=Ck=–=cena=najniższa=spośród=złożonóch=ofertI=CB=–=cena=ofertó=badanej=
aF= t=zakresie=zadania=nr=N=złożono=P=ofertóW=
lferta=nr=N==
mrzedsiębiorstwo=mhp=Człuchów=ppK=z=o=Ko==
TTJPMM=Człuchów=
rlK=tojska=molskiego=R=
=
EN99=4R0I00=zł=W=N99=4R0I00=zł)=x=N00B=x=N00=pkt.=Z=N00I00=pkt=
=
=lferta=nr=O=
=

„Transtech”=jaria=ebij=jichal=ebij=ppółka=jawna=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J4RN=Bódgoszcz=
=
EN99=4R0I00=zł=W=PTU=O00I00=zł)=x=N00BxN00pkt=Z=ROIT4=pkt=
=
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lferta=nr=4==
=

wakładó=jechaniczne=lleksik=ppółka=jawna=
rlK=aoktora=merzónó=NNU=
OSJTMM=wwoleń=
=
EN99=4R0I00=złW=PPO=4R0I00=zł)=x=N00B=x=N00=pkt=Z=R9I99==pkt=
=
lferta=nr=N=złożona=przez=firmę=mrzedsiębiorstwo=mhp=Człuchów=ppK=z=o=Ko==
TTJPMM=Człuchów;=rlK=tojska=molskiego=R;=w=zakresie=zadania=nr=N=przedmiotu=zamówienia=uzóskała=
w= króterium= ocenóW= cena= –= NMM= pktK= tókonawca= zaproponował= najkorzóstniejszą= ofertę= cenową=
spośród=złożonóch==i=nieodrzuconóch=ofert==na=zadanie=nr=N=przedmiotu=zamówieniaK=
tóbrano= do= realizacji= zamówienia= w= zakresie= zadania= nr= N= najkorzóstniejszą= ofertę= złożoną= przez=
tókonawcęW=
lferta=nr=N=złożona=przez=W==
mrzedsiębiorstwo=mhp=Człuchów=ppK=z=o=Ko==
TTJPMM=Człuchów;=rlK=tojska=molskiego=R=
·= tartość=ofertó=zadanie=nr=N=
=netto=–====NSP=4UPIS0=zł;=
=brutto==–==N99=4R0I00=zł.=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= N= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=N=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową=spośród=złożonóch=i=nieodrzuconóch=ofertK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=NW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=N=przedmiotu=zamówienia=złożono=P=ofertóK=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=N=spełniają=trzó=J=złożone=ofertóI=które=nie=
podlegają= odrzuceniuK= ppośród= ofert= niepodlegającóch= odrzuceniuI= wamawiającó= wóbrał= ofertę= z=
najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= największą= liczbę= punktów= E= NMMIMM= = pktK= F= a= ofertó= niżej=
wómienionóch==tókonawców==złożonóch=na=zadanie=nr=N==przedmiotu=zamówienia=zajęłó=następujące=
lokatóW=
==
kr.
ofertó

kazwa tókonawcó

mrzedsiębiorstwo=mhp=
Człuchów=ppK=z=o=Ko==

N=

Adres tókonawcó

iokata

iiczba punktów

TTJPMM=Człuchów=
rlK=tojska=molskiego=R=

f=

NMMIMM=pkt=

fff=

ROIT4=pkt=

ff=

R9I99==pkt=
=

=

=

„Transtech”=jaria=ebij=
jichal=ebij=ppółka=jawna=

O=

rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J4RN=Bódgoszcz=

=

=
4=

wakładó=jechaniczne=lleksik=
ppółka=jawna=

rlK=aoktora=merzónó=
NNU=
OSJTMM=wwoleń=

=

=

=
=
=
=
=
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bF= t=zakresie=zadania=nr=O=złożono=O=ofertó=
=
lferta=nr=N==
mrzedsiębiorstwo=mhp=Człuchów=ppK=z=o=Ko==
TTJPMM=Człuchów=
rlK=tojska=molskiego=R=
cax=MR9=UP=4O=RMM==
=
ENU=P00I00=zł=W=OP=RU0I00=zł)x=N00B=x=N00pkt.=Z=TTISN=pkt.=
=
lferta=nr=O=
Transtech”=jaria=ebij=jichal=ebij=ppółka=jawna=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J4RN=Bódgoszcz=
=
ENU=P00=zł=W=NU=P00=zł=)=x=N00B=x=N00pkt.=Z=N00I00=pkt.=
=
lferta=nr=O=złożona=przez=firmę=„Transtech”=jaria=ebij=jichal=ebij=ppółka=jawna;=rlK=drunwaldzka=
OMTJOM9;=UR=J4RN=BódgoszczI== w=zakresie=zadania=nr=O=przedmiotu=zamówienia=uzóskała=w=króterium=
ocenóW=cena=–=NMM=pktK=tókonawca=zaproponował=najkorzóstniejszą=ofertę=cenową=spośród=złożonóch==
i=nieodrzuconóch=ofert==na=zadanie=nr=O=przedmiotu=zamówieniaK=
tóbrano= do= realizacji= zamówienia= w= zakresie= zadania= nr= O= najkorzóstniejszą= ofertę= złożoną= przez=
tókonawcęW=
lferta=nr=O=złożona=przez=W==
„Transtech”=jaria=ebij=jichal=ebij=ppółka=jawna=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J4RN=Bódgoszcz=
tartość=ofertó=za=zadanie=nr=OW==
netto=–=NR=000I00=zł;=
brutto==–=NU=P00I00=zł;=
rzasadnienieW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= O= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=O=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową=spośród=złożonóch=i=nieodrzuconóch=ofertK==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=OW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=O=przedmiotu=zamówienia=złożono=O=ofertóK=
tómagane=warunki=udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=O=spełniają=dwie==J=złożone=ofertóI=które=nie=
podlegają= odrzuceniuK= ppośród= ofert= niepodlegającóch= odrzuceniuI= wamawiającó= wóbrał= ofertę= z=
najkorzóstniejszą= cenąI= = która= uzóskała= największą= liczbę= punktów= E= NMMIMM= = pktK= F= a= ofertó= niżej=
wómienionóch==tókonawców==złożonóch=na=zadanie=nr=O==przedmiotu=zamówienia=zajęłó=następujące=
lokatóW=
==
kr.
ofertó

N=

kazwa tókonawcó

mrzedsiębiorstwo=mhp=
Człuchów=ppK=z=o=Ko==
=

Adres tókonawcó

iokata

iiczba punktów

TTJPMM=Człuchów=
rlK=tojska=molskiego=R=

ff=

TTISN=pkt.=

=
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„Transtech”=jaria=ebij=
jichal=ebij=ppółka=jawna=

O=

rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J4RN=Bódgoszcz=

f=

N00I00=pkt==

=

=
=

cF= t=zakresie=zadania=nr=P=złożono=O=ofertóW==
lferta=nr=N==
mrzedsiębiorstwo=mhp=Człuchów=ppK=z=o=Ko==
TTJPMM=Człuchów=
rlK=tojska=molskiego=R=
cax=MR9=UP=4O=RMM==
=E=O=440I00=zł=W=O=R00I00=zł)=x=N00B=x=N00=pkt=Z=9TIS0=pkt.=
=

lferta=nr=P=złożona=przezW=
mrzedsiębiorstwo=eandlowo=–=rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J4RN=Bódgoszcz=
=E=O=440I00=zł=W=O=440I00=zł)=x=N00B=x=N00=pkt=Z=N00pkt.=
lferta=nr=P=złożona=przez=firmę=„mrzedsiębiorstwo=eandlowo=–=rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”;==
rlK= drunwaldzka= OMTJOM9;= UR= J= 4RN= BódgoszczI= = w= zakresie= zadania= nr= P= przedmiotu= zamówienia=
uzóskała= w= króterium= ocenóW= cena= –= NMM= pktK= tókonawca= zaproponował= najkorzóstniejszą= ofertę=
cenową=spośród=złożonóch==i=nieodrzuconóch=ofert==na=zadanie=nr=P=przedmiotu=zamówieniaK=
=

·=

lferta=nr=P=złożona=przez=W=
mrzedsiębiorstwo=eandlowo=–=rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J=4RN=Bódgoszcz=
tartość=ofertó=zadanie=nr=PK=
=netto=–====O=000I00=zł;=
=brutto==–==O=440I00=zł;=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=PW=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= P= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=P=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową=K=
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
kr.
ofertó

N=

kazwa tókonawcó

mrzedsiębiorstwo=mhp=
Człuchów=ppK=z=o=Ko==

iokata

iiczba punktów

TTJPMM=Człuchów=
rlK=tojska=molskiego=R=

ff=

9TIS0=pkt.=

f=

N00I00=pkt.==

=

=

P=

Adres tókonawcó

„mrzedsiębiorstwo= eandlowo= –= rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”= UR=J4RN=Bódgoszcz=

=

=

=
rzasadnienieW=
t związku z tómI że wartość najkorzóstniejszej ofertó dla zadania nr PI którą zaoferował
wókonawca przewóższa kwotę jaką zamawiającó zamierzał przeznaczóć na realizację tego
zadania o kwotę brutto N O4MIMM złK a wamawiającó nie posiada wóstarczającóch środków
finansowóch na realizację zmówienia w zakresie zadania nr P I wobec tego działając na
podstawie artK 9P ust N pktK 4F i artK 9P ust O ustawó mrawo zamówień publicznóch z dnia O9
stócznia OMM4 r E z późnK zmKF unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr PK
=
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·=

dF= t=zakresie=zadania=nr=4=złożono=N=ofertęW=
=
lferta=nr=P=złożona=przez=W=
mrzedsiębiorstwo=eandlowo=–=rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J=4RN=Bódgoszcz=
=
E=P0=R00I00=zł=W=P0=R00I00=zł=)=x=N00B=xN00=pkt=Z=N00=pkt=
=
lferta=nr=P=złożona=przez=firmę=„mrzedsiębiorstwo=eandlowo=–=rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”;==
rlK= drunwaldzka= OMTJOM9;= UR= J= 4RN= BódgoszczI= = w= zakresie= zadania= nr= 4= przedmiotu= zamówienia=
uzóskała= w= króterium= ocenóW= cena= –= NMM= pktK= tókonawca= zaproponował= najkorzóstniejszą= ofertę=
cenową=na=zadanie=nr=4=przedmiotu=zamówieniaK=
=
lferta=nr=P=złożona=przez=W=
mrzedsiębiorstwo=eandlowo=–=rsługowe=„ToAkpJ=pbotfp”=
rlK=drunwaldzka=OMTJOM9=
UR=J=4RN=Bódgoszcz=
=
tartość=ofertó=zadanie=nr=4= =
netto=–=OR=000I00=zł;=
brutto==–=P0=R00I00=zł;=
=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=4W=
lferta= wóbranego= w= zakresie= zadania= nr= P= = tókonawcó= odpowiada= wómaganiom= określonóm= w=
ustawie==z= dnia=O9= stócznia=OMM4= rK= mrawa=zamówień=publicznóch=z= dnia=O9= stócznia=E= z=późnK= zmKF=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=F=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=FK=tókonawca=zaproponował=w=zadaniu==nr=4=
przedmiotu=zamówienia=najkorzóstniejszą=cenę=ofertową==
modstawą=prawną=dokonanego=wóboru=jest=artK=9N=ustK=N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóchK=
=
=

=
altÓaCA=
=
E=J=)=ppłk=mgr=inż.=Andrzej=pwrTltfCw=
=
=
=
=
=
=
tókK=fKhK=telK=E=R9=UP=OM=OT9F=
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