OPVIII/4/2019

.

Łódź, dnia 10.01.2019r.

Zamawiający
Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. (042) 663 33 78

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę warsztatową samochodu służbowego marki Nissan
w nieautoryzowanym serwisie

Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru oferty złożonej przez:

NASTAPOL , 94-011 Łódź, ul. Wileńska 60
Cena 1 roboczogodziny – 100 zł.
Zastosowane upusty – 1 roboczogodzina – 10%
Zastosowane upusty - rabat na części 10%
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofert:

Numer
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

NASTAPOL , 94-011 Łódź, ul. Wileńska 60
Miejsce zamówienia:
92-230 Łódź, ul. Piłsudskiego 162

Cena ofertowa brutto
Cena 1 roboczogodziny
100 zł

Zastosowane upusty
– 1 roboczogodzina
- 10%
Rabat na części 10%
Cena 1 roboczogodziny
100 zł

2.

CARUS sp. z o. o. , 91-496 Łódź, ul. Łozowa 10

Zastosowane upusty
– 1 roboczogodzina
- 20%
Rabat na części 15%

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Spośród złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, tj.:
Lp.
1

Kryterium
Cena

Znaczenie w %
100 %

Oferta Wykonawcy uzyskała następującą liczbę punktów:
Numer
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

NASTAPOL , 94-011 Łódź, ul. Wileńska 60
Miejsce zamówienia:
92-230 Łódź, ul. Piłsudskiego 162

Ilość
punktów

100

Uwagi:
Oferta złożona przez firmę CARUS sp. z o.o. , 91-496 Łódź, ul. Łozowa 10 nie była rozpatrywana
ze względu na braki formalne złożonej oferty.
Brakiem formalnym jest nieposiadanie przez oferenta własnej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
czego wymagał zamawiający zgodnie z treścią zamieszczonego zapytania ofertowego.

Najkorzystniejszą ofertą złożoną w w/w zapytaniu ofertowym jest oferta Nr 1 złożona przez:
NASTAPOL, 94-011 Łódź, ul. Wileńska 60
Cena ofertowa brutto – Cena 1 roboczogodziny – 100 PLN
Zastosowane upusty – 1 roboczogodzina – 10%
Zastosowane upusty – rabat na części 10%

 Oferta otrzymała najwyższą sumę punktów w kryteriach przyjętych w zapytaniu ofertowym
 Oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
 Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotu zamówienia.

