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Nowy Sącz, dnia 26.09.2012 r. 
 
Nr sprawy: MRPO/BESKIDY/11/2012 

MECHANIKA MASZYN Łukasz Roczniak 
Ul. Piaskowa 5B Wilkanowo 

66-008 Świdnica 
 

Dotyczy:  Przetargu jednostopniowego pn. „Dostawa wraz z instalacją pras do śmieci dla sieci schronisk 
górskich w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin.” 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1. Na podst. § 19 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. 
"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 
czerwca 2010 r., zwanego dalej „Regulaminem” zamawiający Schroniska i Hotele P.T.T.K. 
"KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, o 
wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie przedmiotowego zamówienia: 
a) Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: 

MECHANIKA MASZYN Łukasz Roczniak, ul. Piaskowa 5B Wilkanowo, 66-008 Świdnica 
b)  Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria:  

 Najniższa cena – 80,00 % 
 Warunki gwarancji i serwisu – 20,00 % 

Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu § 2 pkt 10 Regulaminu, spełniająca 
wszystkie wymogi Zamawiającego. 

2. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Najniższa cena: 
80,00% 

Warunki gwarancji i 
serwisu: 20,00 % 

Razem 

1 
MECHANIKA MASZYN Łukasz Roczniak 
Wilkanowo, ul. Piaskowa 5B  
66-008 Świdnica 

80,00 pkt 00,00 pkt 
80,00 

pkt 

3. Na podst. § 19 ust. 1 Regulaminu Zamawiający informuje, iż nie odrzucił oferty ani nie 
wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego z Wykonawców. 

4. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu. Jednocześnie w oparciu o § 19 ust. 1 
pkt 3) Regulaminu informuje, że umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w 
terminie niezwłocznym  od przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty. 

Prezes Zarząd Spółki 
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 
..................................................... 

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej) 

Otrzymują : 
1. adresat, 
2. aa. 


