PRoToKÓŁ
zamówienia, którego wartośćnie przekraczawyrażonej w złoĘcho równowańości 30 000,00 euro

1.
-

Przedmiotzamówienia:
dostawa*
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Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup pojazdu na potrzeby sprzqtania terenu gminy - dostawa ciqgnika z kabinq dla GminY
Jabłonna, przeznaczonego do wykonywania robót komunalnych, z kosiarkq bijakowq, Z
zamiatarkq z pojemnikiem na śmieci,z posypywarkq oraz pługiem.
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Rozeznanie rynku:
Zapytanie umie szczono w
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ZaplĄanie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
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Oferty handlowe otrzymano od:
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POL_AGRA BOOMER s.c. ul. Młodzieżowa45,ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk, ciągnikNew
Boomer Holland 20 HST, moc silnika 23 KM, rok prod. 2014;
MIDOR, Marcin Skuza, Paweł Wójcik Sp. j.,03-131 Warszawa, ul. Mehoffera48; ciągnik
KUBOTA B2420, moc silnika ż4KM, rok prod. 2015;
ROLSAD, A SELIGA, M.WOJCIK, G.ORZESZEK - Sp. j., ul. Katowicka4,96-200 RAWA
MAZOWIECKA/ PLINKT SPRZEDAZY, ul. Ceramiczna6,05-850 Oharzew, ciągnik Solis,
Model 26,moc silnika 24,5 KM, rok prod. 20l6;
POL_AGRA BOOMER s.c. Spj. ul. Młodzieżowa45, ul. Sienkiewicza8,09-100, Płońsk, ciągnik
New Boomer Holland 30 MECH, moc silnika 28KM, rok prod.2014.

Wybór oferty handlowej:
Wybrano ofertę handlową:
- MIDOR, Marcin Skuza, Paweł Wójcik Sp. J., 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 48, ciągnik
KUBOTA B2420 o mocy ż4I<NI, rok produkcji 2015. WartośćoferĘ - 9ż 127 ,00 zł brutto.
Kryteria, którymi Zamawtający kierował się przy ocenach ofert handlowych:

-

Cena brutto za ciągnik spełniający rłymagania zawarte w opisie cech przedmiotu zamówienia cena brutto ciągnika z kabiną, kosiarka bijakorvą tylno-boczn ą oraz z zamiatarką, z pojemnikiem na
śmieci,z posypywarką oraz pługiern. Cena brutto ciągnika jrv. o lllocy od 24KM w zwyż, o masie
własnej do 1 000 kg, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 20l 5 roku.

Uzasadnienie wyboru ofefty:

- Ofełta nr l nie spełnia rvymagania roku produkcji ciągnika zawaftego w opisie cech przedmiotu
zamówienia - rok produkcji powinien być nie starszy niż2015 oraz mocy silnika od 24 KM w zwyz, tltbrta
nr 4 nie spełnia wymagania roku produkcji ciągnika - rok produkcji powinien być nie starszy, nlż2015.
Ciągnik z oferty nr 4 przekracza wymaganą przęzZamawialącego masę do 1000kg. Obie oferty został.v

odrzucotre.

- Z pozostĄch dwóch ofert spełniających wymagania zawarte w opisie
najniższącenę za ciągnik zaoferowała firma MIDOR z ciągnikięm KU
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ADM

(podpis

zatwierdzam
Jabłonna, dnia: 1 7.05.20

l6r

""",Vatpsław,
(podpis Wójta, Z-c_v.

ydorskź
)

