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Miejski Zakład Komunalny w Gi życku 
11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 

tel. 798 112 435 
email: mzk@gizycko.pl 

 
Giżycko, dnia 26 lutego 2019 r. 

ST.2512.3.2019 
 

   
INFORMACJA O WYBORZE OFERT 

Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zawiadamia, iż w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego  
z dnia 13 lutego 2019 r. pn: 

„Zakup i  dostawa fabrycznie nowego zestawu do remontu dróg – walec, zalewarka, przecinarka 
spalinowa do asfaltu, laweta lub jego poszczególnych elementów " 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, Zamawiający zawiadamia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
 
W postępowaniu wpłynęły oferty 

Nr 
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

1. HYDROG Zakład Budowy Maszyn Krzysztof Cichocki, ul. Demokratyczna 119 BC, 93-348 Łódź   
2. CEDIMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Kryształowa 42/74, 01-356 Warszawa 
3. Zakład Usług Leśnych MAZURLAS S.C. H. Kojro, Z. Kojro, ul. Jagiełły 1A, 11-400 Kętrzyn 

 
 
Najkorzystniejsze oferty: 
 
OFERTA nr 1. HYDROG Zakład Budowy Maszyn Krzysztof Cichocki ul. Demokratyczna 119 BC,  
93-348 Łódź, jest najkorzystniejszą ofertą w części drugiej zapytania ofertowego na dostawę zalewarki. 
 
OFERTA nr 2. CEDIMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Kryształowa 42/74, 01-356 Warszawa, jest 
najkorzystniejszą ofertą, w części pierwszej zapytania ofertowego na dostawę walca oraz części trzeciej na 
dostawę przecinarki spalinowej do asfaltu. 

 
UZASADNIENIE 

Kryterium oceny ofert była cena 95% i okres gwarancji 5%. Zamawiający dopuszczał składanie 
ofert częściowych, na poszczególne elementy zestawu do remontu dróg. Oferta nr 1 jest najkorzystniejszą 
ofertą na wykonanie ww. zamówienia w części II zgodnie z zapytaniem ofertowym i uzyskała w punktacji 
oceny ofert 100 pkt. Natomiast oferta nr 2 jest najkorzystniejszą ofertą dla wykonania ww. zamówienia  
w części I i III zgodnie z zapytaniem ofertowym i uzyskała w punktacji oceny ofert dla części I - 100 pkt.  
i dla części III – 97,40 pkt. 
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