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dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „uPzp” na „Wykonywanie

kompleksowych  usług  napraw  powypadkowych  pojazdów  służbowych  Policji  będących  w

użytkowaniu KWP w Szczecinie”.

dotyczy: części I - naprawa pojazdów służbowych, których uszkodzenia stanowią podstawę postępowania

szkodowego na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 w

Szczecinie

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Auto Centrum Krzyżowscy Sp. z o.o.

Będargowo 30
72-005 Przecław
mail: biuro@bmw-autocentrum.pl

za cenę brutto 80,00 zł - 1 rob-godz. , Wykonawca  udzielił 24 miesięcy gwarancji.

Uzasadnienie  faktyczne: Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
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2 Auto Centrum Krzyżowscy Sp. z o.o.
Będargowo 30
72-005 Przecław
mail: biuro@bmw-autocentrum.pl

60,00 32,00 92,00

1 AUTO ERA E.R. Lewandowscy, A. 
Lewandowska-Matyja
ul. Dębogórska 21
71-717 Szczecin
mail: autoera.szczecin@gmail.com

41,74 40,00 81,74

4 MOTO SKLEP AUTOBLACHY E. 
Majcher, J. Majcher
ul. Usługowa 13
72-010 Police
mail: szkody@autoblachy.org.pl

55,75 17,78 73,53

3)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.
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