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Łęczna, dnia 23.07.2021r. 
 

Zamawiający: 
Powiat Łęczyński 

Al. Jana Pawła 95 A, 21-010 Łęczna 

 
IRP.272.4.9.2021  
(nr ref. postępowania) 

Informacja o wyborze oferty  
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.:  

„ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 9- OSOBOWEGO SAMOCHODU 

PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, 
że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  
 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę: 
TOYOTA & LEXUS Centrum Wrocław Sp. z o.o., ul. Legnicka 164 – 168, 54-206 Wrocław 
 
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia 
wymagania określone w SWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na 
podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SWZ. Podstawą 
prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny. 
 
Ranking złożonych ofert: 

 
1 Zamawiający wskazuje nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty 
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           – waga 60% 

Kryterium 2 
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1 TOYOTA & LEXUS  

Centrum Wrocław Sp. z o.o. 

ul. Legnicka 164 – 168 

54-206 Wrocław 

167 700,00 60,00 
do 60 dni 

kalendarzo
wych 

40,00 100,00 
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Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1129) - dział IX 
"Środki ochrony prawnej".  

 
                                                                       

 
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
Wicestarosta                                     Przewodniczący 

/-Michał Pelczarski-/                  Zarządu Powiatu w Łęcznej 

                                                     /-Krzysztof Niewiadomski-/ 

 
 


