
         
 
Gózd, dnia 12.12.2007r. 

 
 

ZP.Or. 341/25/07 
 
 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „zakup używanego 
średniego samochodu pożarniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Goździe z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej”, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od 
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania 

- wyboru oferty, Urząd Gminy w Goździe zawarł z Wykonawcą: F.H.U. PROFIS, Tymbark 

396, 34-650 Tymbark reprezentowana przez Roberta Janczy, umowę  na dostawę samochodu 

pożarniczego marki MERCEDES BENZ 1017 AF, diesel, rok produkcji 1980,  nr nadwozia 

38018114673832   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego  samochodu 

pożarniczego, - rok produkcji - nie późniejszy niż 1980 r, aktualnie zarejestrowany na terenie 

Polski lub posiadający wszystkie  niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji 

pojazdu na terenie kraju . Samochód z napędem na dwie osie (4x4) z blokadą tylnego 

mechanizmu różnicowego,  - silnik wysokoprężny /diesel/ o mocy minimalnej 170 KW 

Przebieg samochodu nie więcej niż 36 000 km,  - samochód z jednomodułową kabiną załogi 

przystosowany /zarejestrowany do przewozu minimum 7 osób/ -  zbiornik na wodę o 

pojemności  minimum 2000 litrów, wyposażony w autopompę o wydajności  nie mniejszej 

niż 1.600 l/min. 

Oferta wykonawcy była jedyną złożoną w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Gminy w Goździe  ul. Radomska 7,  I piętro  

pok. 113  do dnia: 30.11.2007 r., do godz. 10:00 

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie 

podlegającą odrzuceniu ofertą. Przedmiotowa oferta w toku oceny uzyskała 100 punktów.  

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto w wysokości: 

120.000,00 złotych oraz udzielił gwarancji  na okres 12 miesięcy. 

 

 

 

Otrzymują:                                                                                                                                                   

1. strona internetowa www.bip.gozd.pl                                                      

2. a/a 
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