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Zespół Szkół Technicznych 

im. gen. Władysława Andersa 
w Białymstoku 

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok  

tel. 85 742-12-13 
fax 85 742-29-23 

www.zst.bialystok.pl  
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  

 

Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - zwanej dalej: „ustawą PZP” 

przedstawia informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na: „Zakup 

podnośnika samochodowego”. 

I. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %  

Najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki udziału 

w postępowaniu i odpowiadającą wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, złożyła firma: 

ALNAR Jarosław Kot; ul. Rubinowicza 35; 15-169 Białystok 

cena oferty: 10.580,00 zł brutto 

 

II. Wykluczenia/odrzucenia/unieważnienie:  

Oferent Coframa sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Obornicka 227; 60-650 Poznań, złożył ofertę 

podlegającą odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z tytułu złożenia oferty 

niezgodnej z treścią SIWZ. Podane bowiem w ofercie poniższe parametry nie są zgodne 

z danymi ujętymi w SIWZ, tj.: 

  „poziom hałasu ≤ 75 DB” nie jest zgodny z parametrem ujętym w cz. III.1 tiret 9 

SIWZ – „poziom głośności ≤ 70 dB(A)”, 

 „wykonanie posadzki: 3 tygodnie przed montażem” nie jest zgodny z terminem 

określonym w cz. III.4 SIWZ – „Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od 

dnia podpisania umowy.”. 

 

III. Postanowienia końcowe 

Stosownie do postanowień wynikających z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, datę zawarcia 

umowy z wybranym oferentem wyznacza się na 1 sierpnia 2014 r. 
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