Rzeszów, dn. 12.09.2019 r.
ZDP-5-DZP/373/11/2019

Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie w nawiązaniu do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr pod nr 589402-N-2019, na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie oraz na
tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniu 26.08.2019 r. pn:

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg
zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.) informuje, że:
I.

w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 4 oferty:
Nazwa (firma) Wykonawcy
/imię i nazwisko

Nr
oferty

Siedziba/adres
zamieszkania

PUNKTACJA
w kryterium:

w kryterium:

CENA

Termin płatności

ŁĄCZNA

1

Firma Handlowo Usługowa
Stanisław Łach

ul. Rzeszowska 4
36-051 Górno

58,37

40,00

98,37

2.

Firma Handlowo Produkcyjna
MTD Mariusz Dzięgiel

ul. Orzeszkowej 2
33-230 Szczucin

60,00

40,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Produkcji
Handlu Usług WOJTEX
Wojciech Pasich

ul. Junacka 25/2
30-237 Kraków

56,81

40,00

96,81

4.

ART-REM
Artur Ziemniak

36-046 Zgłobień 522

57,74

40,00

97,74

II. Na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, WYBRANO, jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Firma Handlowo Produkcyjna MTD Mariusz Dzięgiel, ul. Orzeszkowej 2, 33-230 Szczucin
W/w Wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w SIWZ,
- zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotowego zamówienia;
- zaoferował termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. Odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo w terminie 10 dni jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.
Zgodnie z art. 181 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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