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- Strona www 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Najem długoterminowy 

siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Znak sprawy: DA-IV-1.272.1.2020 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – dalej „pzp”), Zamawiający zawiadamia, że 

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta nr 1: 

EXPRESS Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Rzemieślnicza nr 26 

30-403 Kraków 

Cena oferty – liczba punktów – 57,10 pkt. 

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego  – Liczba punktów - 30,00 pkt. 

Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu kilometrów bez względu na 

rodzaj wynajmowanego samochodu – Liczba punktów – 10,00 pkt. 

Suma punktów: 97,10 pkt. 

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). Jest ofertą ważną w postępowaniu (nie podlega odrzuceniu).  

Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

Oferta na podstawie kryteriów oceny ofert została uznana za najkorzystniejszą. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Oferta nr 1: 

EXPRESS Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Rzemieślnicza nr 26 

30-403 Kraków 

Cena oferty – liczba punktów – 57,10 pkt. 

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego  – Liczba punktów - 30,00 pkt. 

Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu kilometrów bez względu na 

rodzaj wynajmowanego samochodu – Liczba punktów – 10,00 pkt. 

Suma punktów: 97,10 pkt. 

 

 

 

 

 

 



 

Oferta nr 2: 

DOLCAR Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Aleja Krakowska nr 179 

02-180 Warszawa  

Cena oferty – liczba punktów – 60,00 pkt. 

Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego  – Liczba punktów - 30,00 pkt. 

Opłata za 1 km przekroczenia łącznego limitu przebiegu kilometrów bez względu na 

rodzaj wynajmowanego samochodu – Liczba punktów – 0,19 pkt. 

Suma punktów: 90,19 pkt. 

 

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z Wykonawców  

z niniejszego postepowania. Ponadto Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie 

został ustanowiony dynamiczny system zakupów. 

 

 

 

 

  Zatwierdził: 

 

SEKRETARZ  

 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
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