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Iława, 01.12.2021 r. 

Zamawiający:  
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną Koło w Iławie; 
ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława 

Wg rozdzielnika   

 

Dotyczy: postępowania znak: PSONI.WTZ.2.2021 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Zakup i dostawa nowego samochodu 
osobowego przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym jednej osoby na 
wózku inwalidzkim). 

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  
 
W postępowaniu złożono 4 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert. Wykluczono 0 
wykonawców; odrzucono 0 ofert; 
 
Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej: oferty nr 2 złożonej przez Carrara Sp. z o.o., 
ul. Lwowska 1, 20-128 Lublin. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 91,67 pkt, a w związku z tym 
została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w SWZ kryteriów zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp, za ofertę najkorzystniejszą na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta w kryterium cena 
(80%) - uzyskała: 80,00 pkt, w kryterium okres gwarancji (10%) - uzyskała: 6,67 pkt, w kryterium 
parametry techniczne samochodu (10%) - uzyskała: 5,00 pkt. Wybrana oferta zawiera cenę brutto: 
169.000,00 zł, oferowany okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: 24 
miesiące, oferowany okres gwarancji na perforację blach - 72 miesiące, zaoferowany pojazd będzie 
wyposażony w układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. 
 
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu uzyskały następującą liczbę punktów: 
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Nr oferty i 
data złożenia 

Nazwa i adres 
Wykonawcy Oświadczenia wykonawcy Kryteria oceny ofert Ocena oferty 

Oferta nr 1 
złożona dnia 
2021-11-17 
10:35:53 

Alcar Sp. z o.o., 
Lubelska 39a, 10-
408 Olsztyn, NIP: 
7393256325 

ofertowana cena 
brutto 174 408,46 Kryterium I 

Cena (C)- waga 80% 169 000,00/174 408,46 x 80= 77,52 pkt 

oferowany okres 
gwarancji 

a) okres gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne (Og1) - 24 miesiące 

b) okres gwarancji na perforację blach 
(Og2) - 72 miesiące 

Kryterium II 
„Okres gwarancji (Ogr)” - 

waga 10% 

a) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne (Og1) - 24 miesiące = 0,00 pkt  

b) okres gwarancji na perforację blach (Og2) - 72 miesiące 
10,00 pkt  

Ogółem małych punktów (Og1 +Og2) = 10,00 pkt  
Ocena: 10/15 x 10= 6,67 pkt 

Oferowane 
parametry 
techniczne  

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia z systemem 
wykrywania pieszych - (Pt1)  - NIE 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu - (Pt2) - TAK 

Kryterium III 
„Parametry techniczne 

samochodu” (waga 10%) 
- (Pt) 

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z 
systemem wykrywania pieszych - (Pt1)  - NIE - 0,00 pkt 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu - (Pt2) - 
TAK - 5,00 pkt 

Ocena: 0,00+5,00 pkt = 5,00 pkt 

Suma punktów kryterium I+II+III 89,19 pkt 

Oferta nr 2 
złożona dnia 
2021-11-19 
15:14:58 

Carrara Sp. z o.o., 
ul. Lwowska 1, 20-
128 Lublin, NIP: 
9462292869 

ofertowana cena 
brutto 169 000,00 

Kryterium I 
Cena (C)- waga 80% 169 000,00/169 000,00 x 80= 80,00 pkt 

oferowany okres 
gwarancji 

a) okres gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne (Og1) - 24 miesiące 

b) okres gwarancji na perforację blach 
(Og2) - 72 miesiące 

Kryterium II 
„Okres gwarancji (Ogr)” - 

waga 10% 

a) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne (Og1) - 24 miesiące = 0,00 pkt  

b) okres gwarancji na perforację blach (Og2) - 72 miesiące 
10,00 pkt  

Ogółem małych punktów (Og1 +Og2) = 10,00 pkt  
Ocena:  

10/15 x 10= 6,67 pkt 

Oferowane 
parametry 
techniczne  

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia z systemem 
wykrywania pieszych - (Pt1)  - NIE 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu - (Pt2) - TAK 

Kryterium III 
„Parametry techniczne 

samochodu” (waga 10%) 
- (Pt) 

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z 
systemem wykrywania pieszych - (Pt1)  - NIE - 0,00 pkt 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu - (Pt2) - 
TAK - 5,00 pkt 

Pt: 0,00+5,00 = 5,00 pkt 

Suma punktów kryterium I+II+III 91,67 pkt 
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Oferta nr 3 
złożona dnia 
2021-11-23 
12:58:10 

MIR-WIT Sp. z 
o.o., Al. Obrońców 
Tobruku 11, 10-092 
Olsztyn, NIP: 
7390205735 

ofertowana cena 
brutto 190 535,00 

Kryterium I 
Cena (C)- waga 80% 169 000,00/190 535,00 x 80= 70,96 pkt 

oferowany okres 
gwarancji 

a) okres gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne (Og1) - 36 miesięcy 

b) okres gwarancji na perforację blach 
(Og2) - 72 miesiące 

Kryterium II 
„Okres gwarancji (Ogr)” - 

waga 10% 

c) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne (Og1) - 36 miesięcy = 5,00 pkt  

d) okres gwarancji na perforację blach (Og2) - 72 miesiące 
10,00 pkt  

Ogółem małych punktów (Og1 +Og2) = 10,00 pkt  
Ocena: 15/15 x 10= 10,00 pkt 

Oferowane 
parametry 
techniczne  

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia z systemem 
wykrywania pieszych - (Pt1)  - TAK 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu - (Pt2) - TAK 

Kryterium III 
„Parametry techniczne 

samochodu” (waga 10%) 
- (Pt) 

c) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z 
systemem wykrywania pieszych - (Pt1)  - TAK - 5,00 pkt 

d) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu - (Pt2) - 
TAK - 5,00 pkt 

Ocena: 5,00+5,00 = 10,00 pkt 

Suma punktów kryterium I+II+III 90,96 pkt 

Oferta nr 4 
złożona dnia 
2021-11-23 
22:23:36 

KAMUKO Sp. z 
o.o., ul. Geodetów 
1, 64-100 Leszno, 
NIP 6972380329 

ofertowana cena 
brutto 230 000,00 Kryterium I 

Cena (C)- waga 80% 169 000,00/230 000,00 x 80= 58,78 pkt 

oferowany okres 
gwarancji 

a) okres gwarancji na podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i 
elektroniczne (Og1) - 24 miesiące 

b) okres gwarancji na perforację blach 
(Og2) - 60 miesięcy 

Kryterium II 
„Okres gwarancji (Ogr)” - 

waga 10% 

a) okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne (Og1) - 24 miesiące = 0,00 pkt  

b) okres gwarancji na perforację blach (Og2) - 60 miesięcy 
5,00 pkt  

Ogółem małych punktów (Og1 +Og2) = 5,00 pkt  
Ocena: 5/15 x 10= 3,33 pkt 

Oferowane 
parametry 
techniczne  

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia z systemem 
wykrywania pieszych - (Pt1)  - NIE 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony 
w układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu - (Pt2) - NIE 

Kryterium III 
„Parametry techniczne 

samochodu” (waga 10%) 
- (Pt) 

a) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z 
systemem wykrywania pieszych - (Pt1) - NIE - 0,00 pkt 

b) zaoferowany pojazd będzie wyposażony w układ 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu - (Pt2) - 
NIE - 0,00 

Ocena: 0,00+0,00 = 0,00 pkt 

Suma punktów kryterium I+II+III 62,12 pkt 
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Ponadto zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, w terminie 
niekrótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.   
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