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 Przedmiot zamówienia: „Zakup dwóch samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu”  
 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
 

Termin otwarcia ofert: 14.10.2022 r. godz. 12:30 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę złotych brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia: w części nr 1 kwotę 184 500,00 zł brutto; w części nr 2 kwotę 115 000,00 zł brutto.  
 

Nr 

oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz siedziby lub miejsca 

prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania Wykonawców, 

których oferty zostały otwarte 

KRYTERIA 
Część nr 1: Zakup samochodu 

osobowego 4x4 – 1 szt. 

 Część nr 2: Zakup samochodu 

osobowego typu kombi – 1 szt. 

1. 
BCH BOGDAN CHWALINSKI 

ul. Korczaka 3 

49-120 Dąbrowa 

Cena 

złotych brutto 

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów) 

189 909,05 zł  

Dodatkowy komplet kół z oponami 

zimowymi 1 

(waga dwadzieścia [ 20,00 ] punktów) 

Przedmiot zamówienia  

BĘDZIE WYPOSAŻONY  

w dodatkowy komplet kół z 

oponami zimowymi 

 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia 2 

liczba miesięcy 

(waga dwadzieścia [ 20,00 ] punktów) 

48 miesięcy  

2. 

Auto Tim Janeczko Sp. z o.o. 

ul. Oleska 152 
45-239 Opole 

Cena 

złotych brutto 

(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów) 
 116 439,00 zł 

Dodatkowy komplet kół z oponami 

zimowymi 1 

(waga dwadzieścia [ 20,00 ] punktów) 
 

Przedmiot zamówienia  

BĘDZIE WYPOSAŻONY  

w dodatkowy komplet kół z 

oponami zimowymi 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia 2 

liczba miesięcy 

(waga dwadzieścia [ 20,00 ] punktów) 

 36 miesięcy 

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
1  W ramach kryterium „Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi” Zamawiający przyzna punkty za dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia 

dodatkowego kompletu (4 szt.) kół z oponami zimowymi, pasującymi do zakupywanego pojazdu. Za deklarację dostarczenia większej ilości kompletów kół, 

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów. 
2  Wykonawca zobowiązany jest wskazać Okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż trzydzieści sześć [ 36 ] miesiące i nie dłuższy niż 

sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 


