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Szczecin, dnia 2021-03-29 r. 

 

 

Do: Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Zamawiający - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 10, 
70-784 Szczecin, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę trzech 
fabrycznie nowych zestawów mobilnych podnośników kolumnowych wraz z wyposażeniem 
dodatkowym  dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o., oznaczenie 
sprawy: ZP/RS/3/2021, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę „Cofrarma”, 
która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i otrzymała 100 pkt. 

 

Wykonawca - S&K SERVICE 
S. MARZEC M. MARZEC Sp. j. 
Ul. Połczyńska 21A 
01-377 Warszawa 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 75,44 pkt, 
2) łączna punktacja – 75,44 pkt.  
 
Wykonawca - Coframa Sp. z o. o. 
Ul. Świerkowa 32 
62-020 Rabowice 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 100 pkt, 
2) łączna punktacja - 100 pkt.  
 
Wykonawca - Anwa-Tech Sp. z o. o. 
Ul. Piłsudskiego 75A 
05-070 Sulejówek 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 82,88 pkt, 
2) łączna punktacja – 82,88 pkt.  
 
Wykonawca - KLASABIZNES.COM 
Ul. Sandomierska 161 
25-329 Kielce 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 79,65 pkt, 
2) łączna punktacja – 79,65 pkt.  
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Wykonawca - Concept LIFT SP. Z O. O. 
Ul. Lutniana 39 
71-425 Szczecin 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 87,09 pkt, 
2) łączna punktacja – 87,09 pkt.  
 
Wykonawca - SOSNOWSKI Sp. z o. o. Sp. k. 
Ul. Marynarki Polskiej 55E 
80-557 Gdańsk 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – oferta odrzucona 
2) łączna punktacja – oferta odrzucona 
 
Wykonawca - INTER CARS S.A. 
Ul. Powsińska 64 
02-903 Warszawa 
1) punktacja przyznana w kryterium cena – 80,45 pkt, 
2) łączna punktacja – 80,45 pkt.  
 
 

W postępowaniu została odrzucona jedna oferta: 

Na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy p.z.p. komisja przetargowa odrzuciła ofertę nr 2, którą złożyła firma 

„SOSNOWSKI” jako niezgodna z IWZ. 

 

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia
1
 

 

 

 

 

 

 

                         Prezes Zarządu Włodzimierz Sołtysiak 

……………………………………………….. 

 

                                                           
1
 Jeżeli zawiadomienie przesłano środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faksem 


