
 
 

Grudziądz, dnia 24.12.2019 r.  

 

 

 

ZP-2614/19 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie obsługi 

technicznej i napraw bieżących samochodów będących własnością lub 

użytkowanych przez Zamawiającego  (znak sprawy: T/3/PN/19). 

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących 

samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego” (znak sprawy: 

T/3/PN/19), zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy p.z.p. dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: 

w zakresie zadania nr 1: 

ALEKSANDER KONARZEWSKI 

ul. Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz 

Cena jednostkowa za 1 rbh brutto: 233,70 zł 

Upust od ceny katalogowej części zamiennych : 10% 

w zakresie zadania nr 2: 

Auto Frelik Anna Frelik Sp. k. 

ul. Szosa Chełmińska 214, 87-100 Toruń 

Cena jednostkowa za 1 rbh brutto: 209,10 zł 

Upust od ceny katalogowej części zamiennych : 10% 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERT 

 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu na podstawie kryteriów 

wskazanych treścią Rozdziału XIII SIWZ tj.:  

 cena - cena jednostkowa brutto za obsługę techniczną i naprawę bieżącą - 50 %, 

 upust od ceny katalogowej brutto części zamiennych  - 10%, 

 okres gwarancji na wykonaną naprawę  -20%, 

 okres gwarancji na wymienione podzespoły  - 20%, 

spośród ofert ważnych - niepodlegających odrzuceniu, najwyższą liczbę punktów: 

 w zakresie zadania nr 1 w ilości 100,0 pkt przedstawia oferta nr 1, złożona przez 

Wykonawcę: ALEKSANDER KONARZEWSKI ul. Nowotoruńska 15,  

85-854 Bydgoszcz,  

 w zakresie zadania nr 2 w ilości 100,0 pkt przedstawia oferta nr 2, złożona przez 

Wykonawcę: Auto Frelik Anna Frelik Sp. k. ul. Szosa Chełmińska 214, 87-100 Toruń. 

Do wszystkich Wykonawców  

 



 
 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE ZŁOŻONYCH OFERT 

 

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień  

publicznych, znajdą Państwo w tabelce zamieszczonej poniżej: 

WYKONAWCY 

KTÓRZY   ZŁOŻYLI  

OFERTY 

Zaoferowana 

cena 

Liczba pkt  

w kryterium 

wg Rozdziału 

XIII SIWZ – 

cena - cena 

jednostkowa 

brutto za 

obsługę 

techniczną 

 i naprawę 

bieżącą  

(waga 50%) 

Liczba pkt w 

kryterium 

wg Rozdziału 

XIII SIWZ – 

upust od ceny 

katalogowej 

brutto części 

zamiennych  

(waga 10%) 

Liczba pkt w 

kryterium 

wg Rozdziału 

XIII SIWZ – 

okres gwarancji 

na wykonaną 

naprawę  (waga 

20%) 

Liczba pkt w 

kryterium 

wg Rozdziału 

XIII SIWZ – 

okres 

gwarancji na 

wymienione 

podzespoły  

(waga 20%) 

Łączna 

liczba 

punktów 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i 

adres Wykonawcy 

1. 

ALEKSANDER 

KONARZEWSKI 

ul. Nowotoruńska 

15, 85-854 

Bydgoszcz 

Cena 

jednostkowa za 

1 rbh brutto: 

233,70 zł 

50,0 pkt 10,0 pkt 20,0 pkt 20,0 pkt 100,0 pkt 

2. 

Auto Frelik Anna 

Frelik Sp. k. 

ul. Szosa 

Chełmińska 214,  

87-100 Toruń 

Cena 

jednostkowa za 

1 rbh brutto: 

209,10 zł 

50,0 pkt 10,0 pkt 20,0 pkt 20,0 pkt 100,0 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu.  

 


