
   
 

 

               Wałbrzych, dnia 05.06.2019 r.  

   

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 
 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) informujemy o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa pojazdu 

specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną oraz 

pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów rurowych”, która została 

złożona przez firmę PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 

Warszawa. Oferta Wykonawcy była jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie art. 91 ust. 1 ww. ustawy. 

 

W wyniku dokonanej oceny ofercie złożonej przez firmę PEKAO LEASING Sp. z o.o. przyznano następującą 

punktację: 

l.p. Nazwa Liczba punktów 

1. Cena pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci 

kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną wraz z kosztem leasingu.  

30,00 

2. Cena pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów 

rurowych wraz z kosztem leasingu. 

30,00 

3. Termin dostawy pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia sieci 

kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną. 

8,00 

4. Termin dostawy pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV 

przewodów rurowych. 

0,00 

5. Okres gwarancji dla pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia 

sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną. 

0,00 

6. Okres gwarancji dla pojazdu związanego z osprzętem j.n. 0,00 

Okres gwarancji dla zabudowanego osprzętu do inspekcji TV przewodów 

rurowych. 

0,00 

 RAZEM: 68,00 

 

Podkryterium dotyczące pojazdu wraz z zabudowanym osprzętem do inspekcji TV przewodów rurowych. 

l.p. Nazwa Liczba punktów 

1. Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) 4,00 

2. Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) zmierzoną wg 

procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym 

(wartość uśredniona) 

3,00 

3. Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów 

niemetanowych (w jednostkach mg/km) zmierzoną wg procedury ustalonej 

dla celów badań homologacyjnych 

3,00 

 RAZEM: 10,00 

 

 Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach 

organizowanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 


