CzarneI=dnK=N9=sierpnia=OMNM=rK=
=
=
gednostka=tojskowa=4N4N==
=
=
=
=
dotóczóW=postępowania nr spr 86/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==
Ez= późnK= zmianK)I= 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=zamówienia==„kaprawa=bieżąca=z=modernizacją==
i=przóstosowaniem=do=warunków=technicznóch=taT=cósternó=dóstróbutora=Ca=–=Rt== oraz=cóstern=Cm=
J=4=na=podwoziu=przóczepó=aJ4S=p”K
=kr=spr.=USLldJbremJbesLO0N0=

=
NK=

ka=podstawie=artK=9N=ustawó=mrawo=zamówień=publicznóch=z=dnia=O9= stócznia=OMM4rK= E=z=późnK=zmK)I= =
komisja=przóstąpiła=do=dokonania=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=punktów)=
gdzieW=Ck=–=cena=najniższa=spośród=złożonóch=ofertI=CB=–=cena=ofertó=badanej=
a)= t=zakresie=zadania=nr=NW=
lferta=nr=N==
EPU=P9PI4M=złW=PU=P9PI4M=zł)=x=NMMB=x=NMM=pkt=Z=NMMIMM=pkt=
lferta=nr=O==
EPU=P9PI4M=zł=W=RR=999IOO=zł)=x=NMMB=x=NMMkptK=Z=SUIRS=pktK=
lferta=nr=N=złożona=przez=firmę=tojskowe=wakładó=fnżónierójne=pKAK;=MUJ=RPM=aĘBifk;==
ulK= NR= –= dl= mułku= miechotó= ‘tilków”= PI= = t= 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=
ptreszczenie=ocenó=i=porównania=złożonóch=ofert==w=zakresie=zadania=nr=NW=
t=prowadzonóm=postępowaniu=na=zadanie=nr=N=przedmiotu=zamówienia=złożono=O=ofertóK=
tómagane=warunki= udziału=w=postępowaniu=na=zadanie=nr=N=spełniłó=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= )= a= ofertó= niżej=
wómienionóch==tókonawców==złożonóch=na=zadanie=nr=N==przedmiotu=zamówienia=zajęłó=następujące=
lokatóW=
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tlgphltb=wAhŁAaY=
fkŻYkfboYgkb=pKAK=
fkpTAiltAkfb=f=kAmoAtA=
rowĄawbŃ=mAiftltYCe=
jfolpŁAt=mAwfl=

=

Adres tókonawcó
=
riK=NR=–=dl=mułku=
miechotó=‘tilków”=P=
MUJ=RPM=aĘBifk=
=
riK=tódmowa=4M=
TR=–=OO9=hlpwAifk=

=

iokata

iiczba punktów

f=

NMM==

ff=

SUIRS=

rzasadnienie==
t związku z tómI że wartość najkorzóstniejszej ofertó dla zadania nr NI którą zaoferował
wókonawca przewóższa kwotę jaką zamawiającó zamierzał przeznaczóć na realizację tego
zadania o kwotę brutto PM P9PI4M złK A wamawiającó nie posiada wóstarczającóch środków
finansowóch na realizację zmówienia w zakresie zadania nr N I wobec tegoI że 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 NK
=
b)= t=zakresie=zadania=nr=O;=
lferta=nr=N=
EUR=4MMIMM=zł=W=UR=4MMIMM=zł)=x=NMMB=x=NMMpkt=Z=NMMIMM=pkt=
lferta=nr=O==
EUR=4MMIMM=zł=W=UT=99SINS=zł)=x=NMMB=x=NMM=pkt=Z=9TIMR=pkt==
lferta=nr=N=złożona=przez=firmę=tojskowe=wakładó=fnżónierójne=pKAK;=MUJ=RPM=aĘBifk;==
ulK= NR= –= dl= mułku= miechotó= ‘tilków”= PIw= 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=N=złożona=przez=W==
tojskowe=wakładó=fnżónierójne=pKAK=MUJ=RPM=aĘBifk;=ulK=NR=–=go=mułku=miechotó=‘tilków”=P=
tartość=ofertó=zadanie=nr=OK=
netto=–=T0=000I00zł;=
brutto==–=UR=400I00=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= zmK)=
oraz= = spełnia= warunki= udziału= w= postępowaniu= o= udzielenie= zamówienia= publicznego= określonego= w=
pftw=i=uzóskała=największą=liczbę=punktów=E=NMMIMM=pktK=)=zgodnie=z=króterium=ocenó=ofert=przójętóch=
w=niniejszóm=postępowaniu==E=króteriumW=cena=–=NMM=pktK=)K=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=spełniłó=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= )= a= ofertó= niżej=
wómienionóch==tókonawców==złożonóch=na=zadanie=nr=O==przedmiotu=zamówienia=zajęłó=następujące=
lokatóW=
==
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Adres tókonawcó
=
riK=NR=–=dl=mułku=
miechotó=‘tilków”=P=
MUJ=RPM=aĘBifk=
=
riK=tódmowa=4M=
TR=–=OO9=hlpwAifk=

=

=

iokata

iiczba punktów

f=

NMM==

ff=

9TKMR=

=
=
=
K=

altÓaCA=
=
EJ)=ppłk=mgr=inż.=Andrzej=pwrTltfCw=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
tókK=fKhK=telK=ER9=UP=OM=OT9=
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