
Koszalin, dnia   08.12.2022 r. 

 
Nr postępowania:  28/2022  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w  postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

zwanej dalej Ustawą PZP , pn.: „Dostawa samochodu osobowego.” 

 

Oferty złożyli  następujący Wykonawcy: 

 

Oferta nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA 

AKCYJNA, 86-300 GRUDZIĄDZ, UL.PADERWSKIEGO 29 

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -83,17 pkt.      

 

Oferta nr 2 - PUH Zdunek Sp. z o.o., Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K., 80-717 Gdańsk, ul. M. Szlak 43/45 

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -100,00 pkt.      

 

Oferta nr 3 - AUTO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  

60-012 Poznań, ul. Opłotki 15 

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -91,83 pkt.      

 

Oferta nr 4 - BEMO MOTORS SP Z O. O. ,61-044 Poznań, ul. Mogileńska 50 

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -91,83 pkt.      

 

Oferta nr 5 - DELIK SPÓŁKA JAWNA, 62-081 Przeźmierowo,  Przeźmierowo k. Poznania, 

 ul. Składowa 17  

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -98,37 pkt.      

 

Oferta nr 6 - "TORITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, 87-100 Toruń,  

ul. Poznańska 152 

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -70,33 pkt.      

 

Oferta nr 7 - " DG GEZET SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kasprzaka 1,   

Przyznana punktacja w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena” -67,19 pkt.      

 

 

 

         Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej złożonej przez  PUH Zdunek Sp. z o.o., Grupa Zdunek Sp. z o.o. Sp. K., 80-717 

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45. 



Oferta najkorzystniejsza wybrana na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SOPZ, jakim  

była cena i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Jego oferta jest ważna  

i nie podlega odrzuceniu.            

                                                                                                              


