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KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU 

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych  
50-040 Wrocław , ul. Podwale 31-33,  

tel. 47 8714323 

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/  

malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl  

 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

 

PUZ-2380-036-055-036/2022/ML 

Wrocław, 25.05.2022 r. 

 

- informacja udostępniana na stronie internetowej  

prowadzonego postępowania w trybie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp- 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 Na podstawie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 ze zm.)  Zamawiający 

udostępnia informacje odczytane podczas otwarcia ofert elektronicznych (złożonych za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/606837 ) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest dostawa samochodów osobowych z napędem 

hybrydowym typu HEV współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, sprawa nr PUZ-2380-036-055-

036/2022/ML. 

 

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Kwota ta wynosi: 2 037 500,00  zł. brutto, w tym: 

Część 1 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji 

oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z 

możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem 

maksymalnie 4 sztuki): 509 375,00 zł. brutto (zamówienie gwarantowane = 2 

szt.) 

 

Część 2 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji 

oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z 

możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem 

maksymalnie 4 sztuki): 509 375,00 zł. brutto (zamówienie gwarantowane = 2 

szt.) 

 

Część 3 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji 

oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z 

możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem 

maksymalnie 4 sztuki): 509 375,00 zł. brutto (zamówienie gwarantowane = 2 

szt.) 

 

Część 4 postępowania: dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji 

oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV w gwarantowanej ilości 2 sztuk z 

możliwością zastosowania zakupu w ramach prawa opcji, maksymalnie do 2 sztuk (razem 

maksymalnie 4 sztuki): 509 375,00 zł. brutto (zamówienie gwarantowane = 2 

szt.) 

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 25.05.2022 r. do godz. 09.30. 

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
mailto:malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/606837
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Otwarcie ofert: 25.05.2022  r. godz. 09.35. 

W postępowaniu złożono następujące oferty:  

 

Toyota Ja-Now-An sp. z o.o., ul. Knurowska 8, 41-800 Zabrze 

 

Część 1 postępowania: 
cena brutto 4 
sztuk 
pojazdów 

(parametr 
oceniany) 

Moc silnika 
spalinoweg
o w KW 
(według 

danych z 
pkt. 27.1 
Świadectw
a 
zgodności 

WE) 

Moc silnika 
elektryczneg
o w KW 
(według 

danych z 
pkt. 27.3 
Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Pojemność 
skokowa 
silnika w cm 
3 (według 
danych z 
pkt. 25 
Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Prędkość 
maksymalna 
(według 

danych z pkt. 
29 
Świadectwa 
zgodności WE) 

Wysokość zużycia energii 
Uśrednione zużycie 
energii. 

 

470 475,00 72 53 1798 180 1,47 

 

Cena brutto 1 sztuki pojazdu 117 618,75 zł. 

 

Cena netto 1 sztuki pojazdu 95 625,00 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie gwarantowane) 235 237,50 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie opcjonalne) 235 237,50 zł. 

 

Część 2 postępowania: 
cena brutto 4 
sztuk 

pojazdów 
(parametr 
oceniany) 

Moc silnika 
spalinoweg

o w KW 
(według 

danych z 
pkt. 27.1 
Świadectw
a 

zgodności 
WE) 

Moc silnika 
elektryczneg

o w KW 
(według 

danych z 
pkt. 27.3 
Świadectwa 
zgodności 

WE) 

Pojemność 
skokowa 

silnika w cm 
3 (według 
danych z 
pkt. 25 
Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Prędkość 
maksymalna 

(według 
danych z pkt. 
29 
Świadectwa 
zgodności WE) 

Wysokość zużycia energii 
Uśrednione zużycie 

energii. 
 

470 475,00 72 53 1798 180 1,47 

 

Cena brutto 1 sztuki pojazdu 117 618,75 zł. 

 

Cena netto 1 sztuki pojazdu 95 625,00 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie gwarantowane) 235 237,50 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie opcjonalne) 235 237,50 zł. 

 

Część 3 postępowania: 
cena brutto 4 
sztuk 
pojazdów 
(parametr 
oceniany) 

Moc silnika 
spalinoweg
o w KW 
(według 

danych z 

pkt. 27.1 

Świadectw
a 
zgodności 
WE) 

Moc silnika 
elektryczneg
o w KW 
(według 

danych z 

pkt. 27.3 

Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Pojemność 
skokowa 
silnika w cm 
3 (według 
danych z 
pkt. 25 

Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Prędkość 
maksymalna 
(według 
danych z pkt. 
29 
Świadectwa 

zgodności WE) 

Wysokość zużycia energii 
Uśrednione zużycie 
energii. 
 

470 475,00 72 53 1798 180 1,47 

 

Cena brutto 1 sztuki pojazdu 117 618,75 zł. 

 

Cena netto 1 sztuki pojazdu 95 625,00 zł. 
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Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie gwarantowane) 235 237,50 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie opcjonalne) 235 237,50 zł. 

 

 

Część 4 postępowania: 
cena brutto 4 
sztuk 
pojazdów 

(parametr 
oceniany) 

Moc silnika 
spalinoweg
o w KW 
(według 

danych z 
pkt. 27.1 
Świadectw
a 
zgodności 

WE) 

Moc silnika 
elektryczneg
o w KW 
(według 

danych z 
pkt. 27.3 
Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Pojemność 
skokowa 
silnika w cm 
3 (według 
danych z 
pkt. 25 
Świadectwa 
zgodności 
WE) 

Prędkość 
maksymalna 
(według 

danych z pkt. 
29 
Świadectwa 
zgodności WE) 

Wysokość zużycia energii 
Uśrednione zużycie 
energii. 

 

470 475,00 72 53 1798 180 1,47 

 

Cena brutto 1 sztuki pojazdu 117 618,75 zł. 

 

Cena netto 1 sztuki pojazdu 95 625,00 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie gwarantowane) 235 237,50 zł. 

 

Cena brutto 2 sztuk pojazdów (zamówienie opcjonalne) 235 237,50 zł. 

 

 

 

Terminy realizacji, warunki gwarancyjne oraz terminy płatności faktur określone w PPU  

zgodne z postanowieniami  specyfikacji warunków zamówienia. 

 
 

podpisał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 
Z up. Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych 

Pani Małgorzata Rosołowicz 
/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. w 1 egz. 
Wyk. M. Lenik, tel. 47 8714323 


