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dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo 
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  Z  2010r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”
na  „dostawy  części  zamiennych  do  sprzętu  transportowego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w 
Szczecinie”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że w zakresie części I :

Cześć I – części do aut osobowych, furgonów i osobowo-terenowych

1) postępowanie  zostało  rozstrzygnięte.  W wyniku  badania  i  oceny ofert  wybrano  najkorzystniejszą  ofertę 
cenową złożoną przez  Wykonawcę:

ALEX S.J. 
Alojzy Dominiak, Kamil Dominiak

ul. Ks. Witolda 9
71-063 Szczecin

za cenę 902 851,64 zł brutto.
Następujący  Wykonawcy  złożyli  oferty  oraz  następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny  i  porównania 
złożonych  ofert  zawierających  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym  kryterium  oceny  ofert  i  łączną 
punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium cena

1 ARMAPOL
Krystyna Armatyńska
ul. Chwaszczyńska 190 B
81-571 Gdynia

94,87

3 ALEX S.J. 
Alojzy Dominiak, Kamil Dominiak
ul. Ks. Witolda 9
71-063 Szczecin

100,00

2) odrzucono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres wykonawcy

Uzasadnienie

2 INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
02-903 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne :
w  ofercie  wykonawcy  w  formularzu  kalkulacji  cenowej 
dotyczącym pojazdu Chevrolet  Cruze  1.6  124KM 2012r.  VIN: 
KL1JF68E9DK049910 -  brak  pozycji  nr  7  wahacz  dolny L w 
ilości  1  szt.  i  brak  jej  wyceny  co  jest  niezgodne  z  treścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Oferty nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp, 
ponieważ spowodowałaby istotną zmianę treści oferty wykonawcy.
Uzasadnienie prawne :  art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp– Zamawiający 
odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia  i  nie  można  jej  poprawić  na 
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp;

3) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania;
4) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1uPzp.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


