
MOSiR.271.2.2017                    Krosno, dnia 06.04.2017r. 

 

Ogłoszenie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 

(art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bursaki 41, 38-400 Krosno, zwany 

dalej Zamawiającym, w dniu 06.04.2017 r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa: Aeratora do drenażu 

wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu trawy –          

1 kpl., Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty 

boisk i terenów zielonych – 2 kpl”, w którym kierowano się ceną i trzema poza 

cenowymi kryteriami oceny ofert. 

 

2. Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęły 3 oferty złożone przez 

następujących wykonawców: 

1) F.H.U. SCANDIC-SERVICE s.c., Adam Bomba, Krzysztof Bomba, ul. Hermanowa 

11, 36-020 Tyczyn,  

2) Firma Handlowo Usługowa Tomasz Bętkowski, ul. Raciechowice 243, 32-415 

Raciechowice, 

3) Agrosieć Maszyny Sp. z o.o., ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno; 

 

3. Ceny i pozostałe kryteria oceny ofert: 

1) Wykonawca nr 1: 

1. cena: 153 258,00 zł 

2. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego z osprzętem (1 kpl) – 48 

3. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) siewnika do dosiewu trawy           

(1 kpl) - 36, 

4. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl) - 48 

2) Wykonawca nr 2: 

1. cena: 179 500,00 zł 

2. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego z osprzętem (1 kpl) – 36 



3.długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) siewnika do dosiewu trawy           

(1 kpl) – 36, 

4. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl) - 48 

3) Wykonawca nr 3 

1. cena: 198 000,00 zł 

2. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) aeratora do drenażu wgłębnego 

pionowego z osprzętem (1 kpl) – 24 

3. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) siewnika do dosiewu trawy           

(1 kpl) – 36, 

4. długość okresu gwarancji jakości (w miesiącach) lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl) - 48 

 

4. Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:  

1. cena ofertowa – 60 pkt, 

2. długość okresu gwarancji jakości aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z 

osprzętem (1 kpl) – 15 pkt  

3. długość okresu gwarancji jakości siewnika do dosiewu trawy (1 kpl.) – 10 pkt  

4.długość okresu gwarancji jakości lekkiego samojezdnego traktora 

wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych (2 kpl). – 15 pkt 

 

Po przeliczeniu punktów przyznanych wykonawcom (których oferty nie podlegają 

odrzuceniu) we wszystkich kryteriach oceny ofert ustalono, co następuje: 

Wykonawca nr 2: 1) 60,00 pkt, 2) 15,00 pkt, 3) 10,00 pkt, 4) 15 pkt; 

 Łącznie: 100,00 pkt 

Wykonawca nr 3: 1) 54,39 pkt, 2) 0 pkt, 3) 10,00 pkt, 4) 15 pkt; 

 Łącznie: 79,39 pkt 

 

5.  Po dokonaniu oceny ofert ustalono, że oferta nr 2 i oferta nr 3 są zgodne             

z treścią SIWZ (oferta nr 1 została odrzucona). 

Wykonawca nr 2, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

 

6. Uzasadnienie dokonanego wyboru: biorąc  pod uwagę kryteria oceny ofert i 

uzyskaną przez wykonawców punktację - Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu 

realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawcy nr 2, który uzyskał maksymalną 

liczbę punktów. 


