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Brzostek, 20.10.2022 r.

DO WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt
2) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze
zm.), zw. dalej Pzp na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 – cio
miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym
miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, Zamawiający
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 239 i art. 253 ust. 2 Pzp.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone było przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert odbywało się za pośrednictwem Portalu e-zamowienia.
Do Zamawiającego w terminie wpłynęła 1 oferta. Podpis Wykonawcy został zweryfikowany
poprawnie.
Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Siedziba

1.

AUTO MOTIVE Sp. z o.o.

Zbylitowska Góra
ul. Krakowska 13
33-113 Zgłobice

Zamawiający nie stawiał warunków udziału w postępowaniu. Z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp. Z postępowania o udzielenie
zamówienia, wyklucza się na podstawie art. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykonawca
dołączył do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodne
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z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oferta tego Wykonawcy nie podlega wykluczeniu i spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
kierował się następującymi kryteriami i przyznał punktację:
1. Kryterium – Cena brutto (C) – waga 60pkt. C=(CN 208500/CO 208500)x60pkt =
60 pkt. W tym kryterium przyznano 60 pkt.
2. Kryterium „Parametry jakościowe” (PJ) – waga 10 pkt. Zaoferowano
klimatyzację manualną zarówno w części pasażerskiej jak i w kabinie kierowcy - 0 pkt.
W tym kryterium przyznano 0 pkt.
3. Kryterium „Okres gwarancji mechanicznej” (GM) – waga 5 pkt. Zaoferowano
pojazd z okresem gwarancji mechanicznej o 24 lub więcej miesięcy dłuższym niż
minimalny wymagany (24 miesięcy) przez Zamawiającego, tj. 48 lub więcej miesięcy
– 5 pkt. W tym kryterium przyznano 5 pkt.
4. Kryterium „Okres gwarancji na powłoki lakiernicze” (GPL) – waga 5 pkt.
Zaoferowano pojazd z minimalnym wymaganym okresem gwarancji na powłoki
lakiernicze (36 miesięcy) – 0 pkt. W tym kryterium przyznano 0 pkt.
5. Termin realizacji zamówienia do: 15 listopada 2022 r. Termin realizacji
zamówienia - do 30 listopada 2022 r.: 10 pkt. W tym kryterium przyznano 10 pkt.
Oferta tego Wykonawcy otrzymała razem: 75pkt.
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