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Wrocław, dnia 22.04.2022 r.  

 

Znak sprawy WP.272.001.002.2022 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa dwóch fabrycznie 

nowych samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową wraz ze specjalistycznym 

wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu”. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 

poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje, że w postępowaniu „Dostawa 

dwóch fabrycznie nowych samochodów specjalnych typu bus z zabudową biurową wraz ze 

specjalistycznym wyposażeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we 

Wrocławiu”: 

1) oferta wykonawcy AMZ – KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 została wybrana jako 

oferta najkorzystniejsza; 

2) oferty złożyli wskazani w tabeli wykonawcy, których ofertom zostały przyznane oceny jak niżej:  

Numer oferty 

1 

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

AMZ – KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno 

Cena oferowana brutto : 729 390 złotych 

Kryterium 

oceny 

Ocena 

(liczba pkt) 
Uzasadnienie Łączna punktacja 

– suma punktów 

za poszczególne 

kryteria 

Cena oferowana 60 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie 

wzoru matematycznego, określonego w SWZ: 

729 390,00 /729 390,00 x 60 = 60 

70 pkt 
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Gwarancja na 

pojazd Gi (p) 
0 pkt Ocena kryterium gwarancja na pojazd 

przeprowadzona na podstawie SWZ: 

 24 miesiące = 0 

Gwarancja na 

zabudowę Gi 

(z) 

10 pkt Ocena kryterium gwarancja na zabudowę 

przeprowadzona na podstawie SWZ: 

 36 miesięcy = 10 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 

1) oferta wykonawcy wskazanego w pkt 1 była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, nie 

została odrzucona i otrzymała najwyższą liczbę punktów 

2) informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po 

przekazaniu niniejszego zawiadomienia Wykonawcy  

3) z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. 

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia  

 

       W imieniu Zamawiającego 

 

      Dolnośląski Wojewódzki  

Inspektor Transportu Drogowego 

 

       Dariusz Przybytniowski 

 

 


