Nr post. 15/520/AM/2020

Gdańsk, dnia 03.06.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego sektorowego na dostawy zestawów aparatów i urządzeń elektrycznych do
modernizacji układów napędowych i sterowania w tramwajach typu N8C-MF01 oraz
uruchomienie zmodernizowanych napędów

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „Ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
Ustawą Pzp, pn.: „Dostawy zestawów aparatów i urządzeń elektrycznych do modernizacji
układów napędowych i sterowania w tramwajach typu N8C-MF01 oraz uruchomienie
zmodernizowanych napędów” ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego
Wspólnot Europejskich w dniu 14.04.2020 r. pod pozycją nr 2020/S 073-175242,

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ENIKA Sp. z o.o., ul. Morgowa 11,
91-223 Łódź.

UZASADNIENIE

Oferta ENIKA Sp. z o.o. jako jedyna została złożona w niniejszym postępowaniu i spełnia
wymogi zawarte w SIWZ. W niniejszym postępowaniu przyznano następującą punktację w
każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:
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KRYTERIUM
Oferta
Nr

Gwarancja na dostarczone
Cena:

zestawy aparatów i

80 pkt

urządzeń elektrycznych:

PUNKTACJA
RAZEM

20 pkt
1.
ENIKA Sp. z o.o.
ul. Morgowa 11

80,00

20,00

100,00

91-223 Łódź

Mając zatem na uwadze, że ENIKA Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu a
jej oferta była zgodna z Ustawą Pzp oraz odpowiadała treści SIWZ należało wybrać ofertę ENIKA
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-223, przy ul. Morgowa 11, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2
pkt 5 lit. a Ustawy Pzp.
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