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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z dodat-
kowym osprzętem, 2 szt. fabrycznie nowych samochodów typu osobowo-dostawczych dla potrzeby Powia-
towego Zarządu Dróg w Częstochowie z opcją wykupu.

ROZSTRZYGNIĘCIE
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamiam, że po dokonaniu oceny spełniania warunków przez wykonawców 
uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, dokonano 
wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam również, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważ-
nione.

UZASADNIENIE

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 1wybrano ofertę nr 1 złożoną przez
Konsorcjum:
Europejski Fundusz Leasingowy, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
„ROLMEX-MISIUDA” Spółka jawna, ul. Ściegiennego 264C, 25-116 Kielce Uzasadnienie wyboru: Najniż-
sza cena brutto: 385.742,64 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

ZADANIE NR 2
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 2wybrano ofertę nr 2 złożoną przez
Konsorcjum:
Europejski Fundusz Leasingowy, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
Frank-Cars Sp. z o.o., Ul. Jagiellońskiej 147/151, 42-200 Częstochowa 
Najniższa cena brutto: 231.277,45 zł.
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Za-
mawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
- w zadaniu nr 1 kwotę 269.000,00 zł brutto natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 385.742,64 

zł brutto.
- w zadaniu nr 2 kwotę 216.000,00 zł brutto natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 231.277,45 

zł brutto.

Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
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