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Według rozdzielnika
__________________

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na dostawę w formie leasingu 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym 
osprzętem dla potrzeby Powiatowego 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 wykonaw-
ców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu oraz po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert, 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

UZASADNIENIE
Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:
Konsorcjum:
EFL S.A, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
M.S. AGRO Mirosław Szmidt, ul. Drawska 1, 78-520 Złocieniec
Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto: 279.903,41 zł
Ilość zdobytych punktów w kryterium oceny ofert: Cena 100,00 pkt.

Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Oferta nr 1
AGRO CENTRUM OLESNO Barbara Buchta
Ul. Rolnicza 2
46-300 Olesno
Oferta nr 1 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp. Oferta została złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. Uzasadnienie  w  piśmie  nr 
PZD.ZP.252.2013.

Oferta nr 3
Świerkot Sp. z o.o. 
Ul. Powstańców Śląskich 113
43-245 Studzionka
Oferta nr 3 została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp. Oferta została złożona przez Wykonawcę 
wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. Uzasadnienie  w  piśmie  nr 
PZD.ZP.252.2013.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym 
niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
O dokładnym terminie podpisania umowy powiadomimy wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Otrzymują:
1. AGRO CENTRUM OLESNO Barbara Buchta, Ul. Rolnicza 2, 46-300 Olesno 
2. EFL S.A, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław
3. ŚWIERKOT Sp. z o.o., Ul. Powstańców Śląskich 113, 43-245 Studzionka 
4. a/a 
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