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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

  
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin 

stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

zawiadamia, że: 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego  

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH 
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8: 

pn.: 
„Kompleksowa dostawa nowych trójdrzwiowych nadwozi wagonu tramwajowego 

 wraz z nowymi wózkami napędowymi na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.  
w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja taboru tramwajowego”  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” 
 

Sprawa nr 8/ZP/GZ/2011 
 

dokonał wyboru oferty nr 1, którą złożył wykonawca: MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o., z siedzibą 
w Poznaniu, ul. Forteczna 2, 61-362 Poznań. Oferta wykonawcy otrzymała wg kryterium cena – 100%  –  
100 pkt, łącznie 100 pkt. 

 
UZASADNIENIE: Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Zgodnie z siwz (rozdz.  XII pkt 1-2) 
wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany według kryterium – cena 100%. Oferta ww. Wykonawcy 
otrzymała według przywołanego kryterium – 100 pkt ; łącznie 100 pkt. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
spełnia wszystkie wymogi określone w siwz, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta Wykonawcy 
(cena łączna brutto) nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia; 
 
Ponadto zgodnie z przywołanym kryterium - oferta nr 2, którą złożył Wykonawca: Remonty 
i Modernizacja Tramwajów PROTRAM WROCŁAW Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 
65, 54-206 Wrocław – otrzymała – 77,18 pkt; łącznie 77,18 pkt. 
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