
 

 

Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  

w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa” w celu realizacji operacji  pt. „Policja na straży środowiska naturalnego 

Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego” 

 

Szczecin, dnia 02.12.2014 r. 

ZZ-2380 -169/14 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawa samochodu 

osobowego terenowego oznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz 

przyczepy podłodziowej przystosowanej do przewozu łodzi morskiej w ramach projektu 

„Policja na straży środowiska naturalnego Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego” 

współfinansowanego ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że rozstrzygnął przedmiotowe 

postępowanie w część I dostawa samochodu osobowego terenowego oznakowanego dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę MARVEL Sp. z o.o., 90-332 Łódź,                 

ul. Żelazna 7,  

- cena brutto - 179 949,00 zł, 

- gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne miesięcy – 36,  

2)  następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium: 

-  90% cena 

- 10% gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne  

 

Nr oferty 

 

Wykonawcy 

Liczba punktów 

cena   

Liczba punktów 

Gwarancja  

Część I 

1 MARVEL Sp. z o.o., 90-332 Łódź, ul. Żelazna 7 90 10 

Łączna liczba punktów 100 

w część II – dostawa przyczepy podłodziowej przystosowanej do przewozu łodzi morskiej: 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę BOUFEN Urszula Prościak,  

70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 58, cena brutto oferty 21 270,00 zł, 

- cena brutto – 21 2070,00 zł, 

- gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne miesięcy – 24,  

2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny i 

porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium: 

-  90% cena  

- 10% gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne  

 

Nr oferty 

 

Wykonawcy 

Liczba punktów 

cena 

Liczba punktów 

Gwarancja 

Część II 

 

2 

BOUFEN Urszula Prościak,   

70-737 Szczecin, ul. Chojnicka 58 
 

90 

 

10 

Łączna liczba punktów 100 

 

 

 


