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Do uczestników postępowania 

 

 

 

 

 

dot.  postępowania przetargowego pn. Dostawa 142 sztuk pojazdów typu furgon oznakowany w wersji 

wypadowy „W”, postępowanie nr 195/Ctr/20/TJ/PMP 

 

 

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr 195/Ctr/20/TJ/PMP dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: 
 

 

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 

Wolica 

Al. Katowicka 9 

05-830 Nadarzyn 

 
 

Cena oferty brutto zamówienia: 38 006 016,00 zł brutto 

 
 

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5a ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), które przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny oraz 

pozostałych kryteriów, zgodnie z SIWZ. 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty: 

¯ Oferta nr 1:  

• Wykonawca: Auto Handel Centrum Grupa Cichy Sp. jawna, ul. Skórzewska 8, 62-081 

Wysogotowo 

• Wartość oferty: 40 490 563,23 zł 

• Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika: 

16,138 kg/kW 

• Poduszki gazowe kurtynowe  lub poduszki gazowe boczne chroniące głowy kierowcy  

i pasażera: tak 

• Elektrycznie podgrzewana szyba przednia: tak 
 

¯ Oferta nr 2:  

• Wykonawca: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Wolica, Al. Katowicka 9, 05-830 Nadarzyn 

• Wartość oferty: 38 006 016,00 zł 

• Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika: 

16,138 kg/kW 



• Poduszki gazowe kurtynowe  lub poduszki gazowe boczne chroniące głowy kierowcy  

i pasażera: tak 

• Elektrycznie podgrzewana szyba przednia: tak 

 

Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom 

w kryterium: 

¯ Cena oferty brutto (K1) – waga 60% 

¯ Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (K2) – 

waga 27% 

¯ Poduszki gazowe kurtynowe  lub poduszki gazowe boczne chroniące głowy kierowcy i pasażera (K3) 

– waga 10% 

¯ Elektrycznie podgrzewana szyba przednia (K4) – waga 3% 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena oferty  
brutto (K1) 

/ 

Liczba pkt. 

Współczynnik 
masy pojazdu 

bazowego 
gotowego do 

jazdy do 
maksymalnej 
mocy netto 
silnika (K2) 

/ 

Liczba pkt. 

Poduszki gazowe 
kurtynowe  lub 

poduszki gazowe 
boczne chroniące 
głowy kierowcy  
i pasażera (K3) 

/ 

Liczba pkt. 

Elektrycznie 
podgrzewana 

szyba 
przednia (K4) 

/ 

Liczba pkt. 

Łączna  
ilość 

punktów 

Miejsce 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Auto Handel Centrum 
Grupa Cichy Sp. jawna 
ul. Skórzewska 8  
62-081 Wysogotowo 

40 490 563,23 zł 

/ 

56,32 

16,138 kg/kW 

/ 

27,00 

tak 

/ 

10,00 

tak 

/ 

3,00 

96,32 2. 

2. MAN Truck & Bus 
Polska Sp. z o.o. 
Wolica 
Al. Katowicka 9 
05-830 Nadarzyn 

38 006 016,00 zł 

/ 

60,00 

16,138 kg/kW 

/ 

27,00 

tak 

/ 

10,00 

tak 

/ 

3,00 

100,00 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

wykonano w 1 egz. 

przesłano za pośrednictwem platformy zakupowej 
opr./wyk.  podinsp. T. Jedynak 

tel. 47 72 122 20 
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