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Wrocław, dnia 27.05.2022 r. 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji 

we Wrocławiu  

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 
 (nazwa i adres Zamawiającego)  

PUZ-2380-006-051-006/2022/AB 

(nr referencyjny postępowania) 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968  

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; dalej: PZP), którego przedmiotem 

zamówienia jest: Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów 

służbowych marki KIA (część 4) garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez 

Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-

006-051-006/2022/AB. 

(nazwa zamówienia) 

Zamawiający  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu na mocy art. 253 ust. 1 pkt 

1 PZP informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:  

I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU: 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w pkt XIII.1-XIII.7 w Rozdziale XIII SWZ. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez wykonawcę:  

Gam Sp. z o.o.   

(nazwa albo imię i nazwisko) 

ul. Żmigrodzka nr 249e, 51-129 Wrocław 

(siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy) 

Z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 269960,00 zł brutto. 

Wartość zamówienia: 215326,63 zł netto. Kwota przeznaczona: 264851,75 zł brutto. 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 269960,00 zł brutto nie mieści się w 

kwocie 264851,75 zł brutto, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
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zamówienia, lecz zamawiający może zwiększyć tę kwotę o 5108,25 zł, tzn. zwiększyć 

ją do ceny oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert (cena – 60%, gwarancja – 40%) oraz łączną punktację: 

Nr 

oferty 
Nazwa wykonawcy Cena oferty 

Najtańsza 

cena oferty 

Kryterium  

Cena  

Liczba 

punktów 

1 Gam Sp. z o.o. 269960,00 269960,00 60% 60,00 

Nr 

oferty 
Nazwa wykonawcy 

Gwarancja  

(miesiące) 

Najdłuższa 

gwarancja 

(miesiące) 

Kryterium 

terminu 

gwarancji 

Liczba 

punktów 

1 Gam Sp. z o.o. 24 24 40% 40,00 

Nr 

oferty 
Nazwa wykonawcy 

Łączna 

punktacja 

1 Gam Sp. z o.o. (ul. Żmigrodzka nr 249e, 51-129 Wrocław) 100,00 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 wykonawcy Gam Sp. z o.o. 

(ul. Żmigrodzka nr 249e, 51-129 Wrocław) spełnia wszystkie wymagania określone 

przez Zamawiającego w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w pkt V.2 – V.3 w Rozdziale V SWZ. 

Szczegółowe uzasadnienie: Wykonawca potwierdził brak podstaw wykluczenia 

składając wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (JEDZ), o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik 

nr 3 do SWZ). Ze złożonego oświadczenia wynika, iż wobec wykonawcy nie zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP, i wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie 

wykonawcy przesłane w trybie art. 126 ust. 1 PZP, złożył żądane podmiotowe środki 

dowodowe w zakresie wymaganym przez zamawiającego, potwierdzając spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.  

Wykonawca złożył także oświadczenie własne o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie:  

1. art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oraz  

2. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie 

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 
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związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 

111 z 8 kwietnia 2022, str. 1). 

Treść złożonej oferty jest zgodna z warunkami zamówienia. Cena oferty została 

prawidłowo obliczona. 

Termin zawarcia umowy. Na mocy art. 264 ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiający może 

niezwłocznie zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, albowiem w 

postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy PZP, środki 

ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy 

PZP. 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU 

Z UP. 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO 

MŁ. INSP. ROBERT FRĄCKOWIAK 
……………………………………………………… 

(podpis kierownika Zamawiającego  

lub osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk  1  egz.  

Egz. Nr 1 – strona internetowa prowadzonego postępowania; a/a.  

Sporządził:  A. Balicki, Tel. 47 871 39 73. 
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