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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 STYCZNIA 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę 5 kompletów napędów asynchronicznych wraz z 
wyposażeniem elektrycznym dla trolejbusów wprowadzanych do eksploatacji w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana Oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Elektroniki 

Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 91-223) przy ulicy Morgowej 11 
z ceną 1.826.550 PLN. 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 Regulaminu 
Zamówień Sektorowych udzielanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w 

Gdyni. 

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający stwierdził, że oferta złożona przez tego Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) i w Regulaminu Zamówień 

Sektorowych udzielanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni, a 
także, nie podlega odrzuceniu.  

W efekcie, uwzględniając fakt, że jedynym kryterium oceny ofert w Postępowaniu było kryterium 
„cena” oraz fakt, że jest to oferta z najniższą ceną, oferta ta otrzymała w tym kryterium najwyższą 

liczbę punktów, tj.100 pkt - co stanowi również jej łączną punktację – i została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

2. Informacja o pozostałych Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 

W Postępowaniu ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożył jeszcze Wykonawca: INSTYTUT 

ELEKTROTECHNIKI Zakład Trakcji Elektrycznej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-703) przy 
ulicy Pożaryskiego 28 z ceną 2.164.800 PLN. 

Oferta ta uzyskała w kryterium „cena” 84,38 pkt (co stanowi również jej łączną punktację). 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

W danym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

4. Informacja o Wykonawcach, wykluczonych z postępowania. 

Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców.  

 


