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NlP 5272529.87 - REGON 017184923

Warszawa, dnia 3 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: zP.262.7,2022

wszvscv uczestnicv postepowan ia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie: ań.275 pK 1 ustawy Pzp pn.

,,Dostawa samochodów osobowych"

lnformacja o wyboze najkorzystniejszej ofeĘ i odrzuceniu ofeń

KĘowe Centrum Hodowli Zwierząt, dziaĘąc na podstawie ań. 253 ust- 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2o21 r., poz, 1129 ze
zm.), informuje o wyborze najkolzystniejszej ofeńy nr-6 - CŻajka - Auto Sp, z o, o,,
ul" Stzelców Bytomskich 66 D, 41-902 Bytom, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych.

Wykonawca nie podlega Wykluczeniu z postępowania na podstawie ań. 108 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, złożona pżez Wkonawcę ofeńa spełnia wymagania
odnośnie przedmiotu zamówienia, otżymała nątvqyższą liczbę punKów spośród ważnie
złożonych ofeń tj. 100 pK. i nie podlega odrzuceniu.

Zestawienie złożonych ofeń i punldy plzyznane
w poszczególnych kryteriach oceny ofeń oraz łącznie.

Nr ofeńy, nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium
Łączna liczba
uzySkanych

punktóWcena brutto za Wykonanie
całego pżedmiotu

zamówienia

Przedłużona
gwarancja

mechaniczna

1.
MM Cars Sp, z o.o
ul, Lotnisko 81
40421 Katowice

76,40 pkt

212 529,00 zł

20 pkt

60 miesięcy
96,40 pkt

2.
MW MuchaAuto sp. z o,o
ul, Katowicka 59
43-190 MikołóW

72,32 pkl

224 536,50 zł

20 pK

60 miesięcy
92,32 ?kt

3.
PoLSKl ZWĄZEK MoToRo\^/Y
ozDG sp. z o.o.
ul- Pomorska 50 A
81-340 Gdvnia

ofeńa odżucona

4.
F|RMA HANDLoWA RlA
sp. z o.o. sp.k,
Jamnica 160
39-410 GrebóW

72,68 pkt

223 425,00 zł

20 pK

60 miesięcy
92,68 Pkt

&_



ANToN|AKAUTo sp. k.
ul. czarnochowska 19
32-020 Weliczka

ofeńa odźucona

6.
czajka - Auto sp. z o.o,
ul. stlzelców Bytomskich 66 D
41-902 Bvtom

80,00 pkt

2o2 974,oo zl

20 pkt,

60 miesięcy
100 pkt.

7
Vip Car Sp. z o.o.
ul. Pużaka 6
45-273 opole

72,14 pn

225 090,00 zł

20 pkt.

60 miesięcy
92,14 pkt

8.
TANDEM sp. z o.o.
ul, czeladzka 67
42-500 Będzin

77 ,54 pkt

209 400,00 zł

20 pK

60 miesięcy
97,54 pkt

Wykonawca Czajka - Auto Sp, z o. o., ul" Strzelców Bytomskich 66 D, 41-902 Bytom
zaoferował realizację całego przedmiotu zamówienia W terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowyt za cenę brutto: 2O2 974,00 ż (§ownie: dwieście dwa tysiące dziewięcset
siedemdziesiąt cztery zł 00/100).

Zgodnie z ań. 308 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy nastąpi
w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyboze najkorzystniejszej ofeńy przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem ań. 577 ustawy Pzp.
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