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Warszawa, dnia 31 maja 2022 r. 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 10 szt. autobusów miejskich standardowych 

niskopodłogowych (Pojazdy Maxi) zasilanych energią elektryczną i 8 szt. autobusów 

miejskich wielkopojemnych przegubowych niskopodłogowych (Pojazdy Mega) zasilanych 

energią elektryczną” nr ref. 520.261.1.9.2021.GDS 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych („ustawa Pzp”) w zw. z art. 252 ustawy Pzp w zw. z art. 253 ustawy Pzp w zw. 

z art. 362 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o wynikach postępowania. 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty dla Cz. I 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na cz. I („Dostawa 10 szt. autobusów 

miejskich standardowych niskopodłogowych (Pojazd Maxi) zasilanych energią elektryczną” 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 

MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. 

Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ tj. cena – waga 70% oraz ocena techniczna – 30 %. 

Wykonawca MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. uzyskał najwyższą liczbę punktów w 

kryterium oceny ofert, a ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

Oferty złożone w postępowaniu na cz. I uzyskały następującą punktację: 

 

nr 

oferty 
nazwa wykonawcy 

kryterium 

cena 

kryterium 

ocena 

techniczna 

łączna liczba 

punktów 

1. 

MAN TRUCK & BUS  

POLSKA SP. Z O.O. 

(Wolica, Al. Katowicka 9, 

 05-830 Nadarzyn) 

70 29,58 99,58 

2. 

SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O. 

(ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 

62-005 Owińska) 

69,28 26,57 95,85 
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II. Wybór najkorzystniejszej oferty dla Cz. II 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na cz. II („Dostawa 8 szt. autobusów 

miejskich wielkopojemnych przegubowych niskopodłogowych (Pojazdy Mega) zasilanych 

energią elektryczną” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: 

MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. 

Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ tj. cena – waga 70% oraz ocena techniczna – 30%. 

Wykonawca MAN Trucka & BUS Polska sp. z o.o. uzyskał najwyższą liczbę punktów w 

kryterium oceny ofert, a ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 

nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

Oferty złożone w postępowaniu na cz. II uzyskały następującą punktację: 

 

nr 

oferty 
nazwa wykonawcy 

kryterium 

cena 

kryterium 

ocena 

techniczna 

łączna liczba 

punktów 

1. 

MAN TRUCK & BUS  

POLSKA SP. Z O.O. 

(Wolica, Al. Katowicka 9,  

05-830 Nadarzyn) 

69,53 28,83 98,36 

2. 

SOLARIS BUS & COACH SP. Z O.O. 

(ul. Obornicka 46,  

Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska) 

70,00 22,32 92,32 

3. 

EVOBUS POLSKA SP. Z O.O. 

(Al. Katowicka 46,  

05-830 Wolica) 

63,39 24,53 87,92 

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.  


