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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa fabrycznie nowych
niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów hybrydowych klasy maxi dla komunikacji miejskiej w
Pabianicach”.
Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic- Grzegorza Mackiewicza, działając
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579, z późn. zm.) informuje, że w ww. postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
SOLARIS Bus & Coach S.A.,
ul. Obornicka 46; Bolechowo – Osiedle,
62-005 Owińska
Cena oferty – 33 874 200,00 zł
Wykonawca nie podlegał odrzuceniu, a jego oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 95 punktów w bilansie kryteriów opisanych w siwz i jako
jedyna złożona w postępowaniu oferta jest ofertą najkorzystniejszą.
Informacje dotyczące oferty wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łączną
punktacją zawiera poniższa tabelka:
Nr Firmy i adresy
ofe Wykonawców
rty

Punkty (p) w
Punkty (p) w
Punkty (p) w
kryterium:
kryterium:
kryterium:
Cena oferty (X1) Parametry techniczno- Gwarancja (X3)
eksploatacyjne (X2)

1 SOLARIS Bus & 33 874 200,00 zł Szczegóły punktacji
Coach S.A.,
ul. Obornicka
46; Bolechowo –
Osiedle,
62-005 Owińska

60 p

przyznanej w zakresie
parametrów
techniczno –
eksploatacyjnych
przedstawione w
załączniku do
niniejszej informacji.
25 p

Szczegóły punktacji
przyznanej w zakresie
gwarancji
przedstawione w
załączniku do niniejszej
informacji.
10 p

Punkty (p) w
Łączna punktacja
kryterium:
(X1+X2+X3+X4)
Skrócenie
terminu realizacji
zamówienia (X4)
Brak deklaracji
skrócenia terminu
realizacji
zamówienia.
0p

95 p

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, umowa w sprawie
zamówienia publicznego zostanie zawarta po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Prezydent Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz

