
Warszawa, dnia 26.10.2021 r.

Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa samochodu 
elektrycznego typu Furgon na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 
Warszawa””.
Numer postępowania: CWR 263.1.2021
Ogłoszenie nr: 2021/BZP 00226057/01 
Identyfikator postępowania: ocds-148610-23f1578a-27ac-11ec-b885-f28f91688073
ID - miniportal: b24fe3fe-973b-475b-97ef-8647ec715347

Zamawiający - Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” działając na podstawie art. 253

ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze

zm.)  (dalej  ustawa  Pzp)  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w sprawie wyboru wykonawcy realizującego:

„Dostawę  samochodu  elektrycznego  typu  Furgon  na  potrzeby  Centrum  Wspierania  Rodzin

„Rodzinna Warszawa””, Numer postępowania: CWR 263.1.2021 wybrano ofertę najkorzystniejszą,

za jaką została uznana oferta nr 1 złożona przez:

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. J.

ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków

oddział Rzeszów al. mjr W. Kopisto 3

Cena oferty brutto wynosi: 298 890,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy

osiemset dziewięćdziesiąt zł 00/100).

UZASADNIENIE WYBORU:
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1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Zaoferowany  samochód  elektryczny  Mercedes-Benz  jest  zgodny  z  Opisem  Przedmiotu

Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych

w SWZ:

a) cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium 60%;

b) Termin dostawy samochodu dostawczego do siedziby Zamawiającego - waga kryterium 40%.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom

punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SWZ:

Nr
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Wartość oferty
(zł brutto)

Termin
dostawy

samochodu
dostawczego
do siedziby

Zamawiającego

Liczba punktów 
w kryteriach oceny ofert:

Łączna
liczba

punktów 

Miejsce
w

rankinguCena
(60%)

Termin
dostawy

samochodu
dostawczego
do siedziby

Zamawiającego
(40%)

1

Sobiesław Zasada
Automotive Sp. z

o.o. Sp. J.
ul. Armii Krajowej 19,

30-150 Kraków,
oddział Rzeszów al.

mjr W. Kopisto 3

298 890,00 zł 38 dni 59,75 40,00 99,75 I

2

MAN TRUCK & BUS
POLSKA sp. z o.o.

Al. Katowicka 9,
Wolica, 05-830

Nadarzyn

297 632,94 zł 40 dni 60,00 38,00 98,00 II

Wykonawca, który zdobył największą liczbę punktów wykazał jednoznacznie, że spełnia warunki

udziału w postępowaniu i  nie podlega wykluczeniu. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  zamówienie  zostanie  udzielone  spółce  pod  nazwą:  Sobiesław

Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. J., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, oddział Rzeszów

al. mjr W. Kopisto 3.

Umowa  z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi
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w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powyższa informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca Dyrektora

Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa”

/-/ Beata Chyz-Banek

(Oryginalny podpisany dokument znajduje się w siedzibie CWRRW)
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