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   Tarnowo Podgórne, dnia 31.08.2022 r. 
 

ZNAK POSTĘPOWANIA 3/ZP/2022 

 
Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 
 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „Pzp”, informuje,  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowego ciągnika 
rolniczego z mocą znamionową min. 170 KM i fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z 
mocą znamionową min. 105 KM (część I i część II) Zamawiający dokonał na podstawie 
kryteriów obowiązujących w przedmiotowym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, 
odpowiednio dla części przedmiotu zamówienia, jak niżej: 

 

Wybór oferty w Części I  
 

Wybrana została oferta nr 1 Wykonawcy: 
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. K. Jaryszki 4, 62-023 Gądki 
Oferta najkorzystniejsza uzyskała 88 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert. 
Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznanym ofertom złożonym  
w kryterium oceny ofert – Cena (60%), Okres gwarancji i rękojmi za wady (20%), Termin 
dostawy (20%) dla oferty najkorzystniejszej: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko  
oraz siedziba 

lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej  
albo miejsce zamieszkania 
wykonawcy, którego oferta 

została otwarta 

 
Cena  

z oferty  
(zł brutto) 

 
Cena 

ofertowa 
(pkt) 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi  
za wady 

(pkt) 

Termin 
dostawy 

(pkt) 

 
1 

Agromarket Sp. z o.o. Sp. K. 
Jaryszki 4 
62-023 Gądki 
 

 
522.135,00 

 
60,00 

 
8,00 

 
20,00 

 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Oferta Wykonawcy AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. K. Jaryszki 4, 62-023 Gądki 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone  
w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów – 88 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu (art. 132 Pzp), zgodnie z art. 239  
w związku z art. 242 i art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). 
 

Wybór oferty w Części II 
 

Wybrana została oferta nr 1 Wykonawcy: 
AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. K. Jaryszki 4, 62-023 Gądki 



 2

Oferta najkorzystniejsza uzyskała 84 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert. 
Zamawiający poniżej przedstawia punktację przyznanym ofertom złożonym  
w kryterium oceny ofert – Cena (60%), Okres gwarancji i rękojmi za wady (20%), Termin 
dostawy (20%) dla oferty najkorzystniejszej: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko  
oraz siedziba 

lub miejsce prowadzonej 
działalności gospodarczej  
albo miejsce zamieszkania 
wykonawcy, którego oferta 

została otwarta 

 
Cena  

z oferty  
(zł brutto) 

 
Cena 

ofertowa 
(pkt) 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi  
za wady 

(pkt) 

Termin 
dostawy 

(pkt) 

 
1 

Agromarket Sp. z o.o. Sp. K. 
Jaryszki 4 
62-023 Gądki 
 

 
299.505,00 

 
60,00 

 
4,00 

 
20,00 

 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Oferta Wykonawcy AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. K. Jaryszki 4, 62-023 Gądki 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone  
w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów – 84 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. 
 

UZASADNIENIE PRAWNE 
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu (art. 132 Pzp), zgodnie z art. 239  
w związku z art. 242 i art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). 
 
 

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY 
ODRZUCONE 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu w Części I i w części II  nie odrzucono 
żadnej oferty. 
 
 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego – wyboru oferty 
najkorzystniejszej w Części I i Części II  przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w 
terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwiększa kwotę na realizację przedmiotu 
zamówienia w Części I i Części II do kwoty oferty najkorzystniejszej. 
 
 
          Z poważaniem 
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