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Warszawa, dnia 10.08.2022 r. 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 2 

 
Dotyczy: postępowania nr D/134/2022, na dostawę samochodów osobowych o podwyższonym 

standardzie wyposażenia. 

 
Zgodnie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż na podstawie art. 239  

w postępowaniu na dostawę samochodów osobowych o podwyższonym standardzie 

wyposażenia dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i 2. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca AUTO PODLASIE Sp. z.o.o.,  

ul. Terespolska 14, 08-110 Siedlce: 

zadanie nr 1 

cena: netto: 184 874,83 zł        brutto: 227 396,04 zł 

termin realizacji zamówienia gwarantowanego – 115 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy jednak nie później niż do dnia 15.12.2022r.  

okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia: 0 miesięcy 

dodatkowa moc silnika: 20 kW 

Fabryczna nawigacja: TAK 

zadanie nr 2 

cena: netto: 403 822,34 zł        brutto: 496 701,48 zł 

termin realizacji zamówienia gwarantowanego – 115 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy jednak nie później niż do dnia 30.11.2022r.  

okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia: 0 miesięcy 

dodatkowa moc silnika: 20 kW 

Fabryczna nawigacja: TAK 

Uzasadnienie wyboru: 

Zamawiający dokonał wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium określonym w SWZ: 

„Cena = 60 %, termin realizacji zamówienia gwarantowanego =15% okres dodatkowej 
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gwarancji na przedmiot zamówienia = 5%, dodatkowa moc silnika = 10%, fabryczna 

nawigacja = 10%”. Wykonawca uzyskał punktację w wysokości: 95 pkt. 

  

II. W postępowaniu w zakresie zadań nr 1 i nr 2 złożono 1 ofertę, której zestawienie 

uzyskanej punktacji zgodnie z ww. kryteriami w zakresie poszczególnych zadań 

przedstawia poniższa tabela: 

Nr. Nazwa wykonawcy Cena 
Liczba 

pkt. 

Termin realizacji 

zamówienia 

gwarantowanego 

Liczba 

pkt. 

Okres 

dodatkowej 

gwarancji na 

przedmiot 

zamówienia 

Liczba 

pkt. 

Dodatkowa 

moc silnika 

Liczba 

pkt. 

Fabryczna 

nawigacja 

TAK/NIE 

Liczba 

pkt. 
RAZEM 

ZADANIE NR 1 

1 

AUTO PODLASIE 

Sp. z o.o. 

ul. Terespolska 14 

08-110 Siedlce 

 

netto:   

184 874,83 zł 

brutto:  

227 396,04 zł 
 

60,00 

115 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

jednak nie później niż 

do dnia 15.12.2022 

15,00 0 miesięcy 0,00 20 kW 10,00 TAK 10,00 95,00 

ZADANIE NR 2 

1 

AUTO PODLASIE 

Sp. z o.o. 

ul. Terespolska 14 

08-110 Siedlce  

netto:   

403 822,34 zł 

brutto:  

496 701,48 zł 
 

60,00 

115 dni 

kalendarzowych od 

daty zawarcia umowy 

jednak nie później niż 

do dnia 30.11.2022 

15,00 0 miesięcy 0,00 20 kW 10,00 TAK 10,00 95,00 

 

 
III. W postępowaniu w zakresie zadania nr 1 i nr 2 nie odrzucono żadnej oferty. 

IV. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 264 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych przed upływem 10 dni od niniejszego 

zawiadomienia, może zostać zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia 

Wykonawcą wskazanym w pkt. I. 

 

KOMENDANT 

/-/ płk Mieczysław SPYCHALSKI 

 


