Skierniewice , dn 12.09.2017 r.

Nr zam. MZK.09.P.2017

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ,
zwanej, dalej ustawą Pzp (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm .), niniejszym informuję , że w
prowadzonym przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach z siedzibą w
Skierniewicach , ul. Czerwona 7, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 579186-N-2017 z dnia
2017-08-29 r. i nr 500021979-N-2017 z dnia 01-09-2017 r., na stronie internetowej
Zamawiającego www.mzkskierniewice .pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na
dostawy p.n. :

SUKCESYWNE
DOSTAWY PAPIEROSÓW
DO SPRZEDAŻY NA
STACJACH PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI
SP. Z 0.0.
W SKIERNIEWICACH
wybrano jako

ofertę najkorzystniejszą , ofertę

CARMEN POLSKA SP. Z O. O. z

siedzibą

,

złożoną

przez

Wykonawcę

-

przy ul. Warszawskiej 93, 96- 500 Sochaczew.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , oferta nie podlega
odrzuceniu , jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia , spełnia
wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to jedyna oferta , która
wpłynęła w niniejszym postępowaniu .
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Skierniewice , dn 12.09.2017 r.

Nr zam. MZK.09.P.2017

INFORMACJA
dot. otwarcia ofert w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na:

SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIEROSÓW DO SPRZEDAŻY NA STACJACH
PALIW MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z 0.0. W SKIERNIEWICACH
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) , Zamawiający : Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach , ul. Czerwona 7, informuje:
1. kwota , jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
brutto- 199 692 ,53 PLN , netto- 162 351 ,65 PLN ;

na

sfinansowanie zamówienia :

2. w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta , złożona przez Wykonawcę :
CARMEN POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 93, 96 - 500
Sochaczew;
3. cena zamówienia : brutto- 201 449,70 PLN , netto- 163 780,24 PLN;
4. termin wykonania zamówienia: 12
5. warunki

płatności :

niezwłocznie

należność

miesięcy

od dnia podpisania umowy;

za

dostarczony przedmiot zamówienia
po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej.
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