
 

 

Tarnów, dnia 27.05.2021 r. 
 
 

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie 

ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów, tel. (014) 630 06 20 

NIP: 873-00-20-798    REGON:  850284120    BDO : 000030233 

 
Informacja o wyborze oferty  

 
Dotyczy:    
Budowa cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej  na standardzie DMR 
 
Zamówienie współfinansowane z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego  na lata 2014 – 2020”  

Tytuł projektu:  

„Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych 
środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów 
zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej” 

Oś Priorytetowa 4:  Regionalna Polityka Energetyczna  

Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski  

Poddziałanie 4.5.2: Niskoemisyjny transport miejski – SPR 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było jako zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na 
podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o szacunkowej wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) oraz zgodnie z art. 5, art. 275 w/w ustawy oraz przepisów 
wykonawczych do niej, w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). Zasada konkurencyjności: beneficjent, będący zamawiającym w rozumieniu ustawy 
Pzp w przypadku zamówień sektorowych o wartości niżej niż kwota określona w przepisach Pzp, a jednocześnie 
Zamówienie przekraczające wartość 50 tys. złotych netto.  
 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał 
wyboru oferty najkorzystniejszej.  
 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę:   

 
Teltronik Sp. z o.o., ul. Ustronie 18, 47-220 Kędzierzyn Koźle  

Uzasadnienie wyboru 

Zamawiający  ocenił  w/w ofertę  jako  najkorzystniejszą  w oparciu o podane kryterium. 

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium 

1. Cena oferty   100 % 

       Cena oferty   -  100% w  skali  100 pkt. 



 

 

Spośród ofert złożonych przez Wykonawców nie podlegających  wykluczeniu z postępowania 

oraz  ofert  nie  odrzuconych, zamówienie  otrzymał   Wykonawca,  którego  oferta  spełniła  

warunki zawarte w SWZ,  oraz który uzyskał największą  ilość   punktów  ,  jest ważna, nie zawiera 

błędów w obliczeniu ceny.  

Ranking złożonych ofert: 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami w prowadzonym postępowaniu  n/w ofertom  przyznano 

następującą ilość  punktów :  

Numer 
oferty 

Wykonawca 

Kryterium  
Cena oferty –  
waga 100 % 

przyznana punktacja 

1 
Teltronik Sp. z o.o. 
ul. Ustronie 18 
47-220 Kędzierzyn Koźle 

100 

2 

Przedsiębiorstwo Doradczo – Handlowe  
„CON-SPARK” SP. Z O.O. 
Al. Jana Pawła II 1 
81-345 Gdynia 

95,91 

 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na : 
 
   -  stronie internetowej Bazy Konkurencyjności pod adresem      
        https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
   - na Platformie Zakupowej  - Link do Platformy Zakupowej -   
       https://platformazakupowa.pl/pn/mpk_tarnow/proceedings 
    - na stronie internetowej Zamawiającego:  https://www.mpk.tarnow.pl – przetargi 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia  zostanie zawarta zgodnie z art.308 ust.2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale 

IX ustawy Pzp (art. 505–590) określone w ustawie z dnia 11 września  2019 roku Prawo 

zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 r. poz.2019)  

 
 
 
 

 
………………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego  
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