Ojrzeń, 14.09.2021 r
Oznaczenie sprawy: ZPU.271.2.2021
Dotyczy: postępowania nr 2021/S 143-379541 z dnia 27.07.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

art. 253 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. • Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)

dot. ”Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania) ”

1.
2.

Zamawiający: Gmina Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń

Przedmiot Zamówienia:
,, Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)"

3.
4.
5.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Wybrany Wykonawca: BUSNEX POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Annopol 3, 03-236
Warszawa – cena zamówienia: 2.432.940,oo zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez w/w wykonawcę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec
Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SWZ została ocenione jako pierwsza –
jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Ocena została wybrana zgodnie z postanowienia art. 239
Ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. • Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

6.

Nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w SWZ:

Rodzaj
Liczba punktów zastosowanego
Numer Nazwa i adres
otrzymana w elektrycznego
oferty Wykonawcy
kryterium ceny zespołu
napędowego:

Busnex
Poland
Sp. z o.o. ul.
Annopol 3, 031 236 Warszawa

60

20

Okres
Czas reakcji
gwarancji serwisu
Przyznana ofercie liczba punktów

10

5

95

Jednocześnie informujemy, że w/w postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnej oferty.
Zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 264 ustawy - Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres mailowy:
sekretariat@ojrzen.pl
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