
                                                                                                                      
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

    04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

                                                                                                  

 Warszawa, dnia 01.04.2019 r. 

  

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: numer postępowania: D/03/2019 .  

 

Na podstawie art. 92, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający – 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje,  

że w postępowaniu na dostawę samochodów ogólnego przeznaczenia  

- MIKROBUSÓW dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 

BENEPOL Sp. z o.o. ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn  

Wartość:  

 

netto:    23 871 565,00 zł 

 

brutto:  29 362 024,95 zł 

 

 

Okres dodatkowej gwarancji: 24 miesiące 

 Zużycie energii (ZE) MJ/km = 2,736  

Emisja dwutlenku węgla (ECO2) g/km = 199 

Emisja zanieczyszczeń (EZ) g/km = 0,16349 

Dodatkowa moc silnika (MS) = 130 kW 

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z kryterium 

określonym w SIWZ: cena=60%, zużycie energii (ZE)=4%, emisja dwutlenku węgla 

(ECO2)=4%, emisja zanieczyszczeń (EZ): tlenków azotu, cząstek stałych, 

węglowodorów=4%, dodatkowa moc silnika (MS) = 18 %, okres dodatkowej 

gwarancji na przedmiot zamówienia (Gw) = 10%. 

 

II. W postępowaniu  złożono 2 oferty, których zestawienie cen i uzyskanej punktacji,  

w kryterium: cena = 60%, zużycie energii (ZE) = 4%, emisja dwutlenku węgla 

(ECO2) = 4%, emisja zanieczyszczeń (EZ): tlenków azotu, cząstek stałych, 

węglowodorów = 4%, dodatkowa moc silnika (MS) = 18 %, okres dodatkowej 

gwarancji na przedmiot zamówienia (Gw) = 10% zawiera poniższa tabela: 



 

 

 

Numer 

oferty 

Nazwa i adres 

wykonawcy 
Oferowana cena 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

cena=60% 

Dodatkowy 

okres 

gwarancji 

 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

dodatkowy 

okres 

gwarancji 

=10% 

Termin 

wykonania 

 

Dodatkowa 

moc silnika 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

dodatkowa 

moc silnika 

=18% 

Zużycie 

energii 

Ilość 

uzyskanych 

punktów w 

kryterium 

zużycie 

energii=4% 

Emisja 

dwutlen

ku 

węgla 

Ilość 

uzyskanyc

h punktów 

w 

kryterium 

emisja 

dwutlenku 

węgla  

= 4% 

Emisje 

zanieczysz

czeń 

Ilość 

uzyskanyc

h punktów 

w 

kryterium 

emisje 

zanieczysz

czeń =4% 

RAZEM: 

1 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy 
Specjalne Sp. o.o. 

ul. Bestwińska 105A 

43-346 Bielsko-Biała 

netto:      
30 962 000,00 zł 

brutto:    

38 083 260,00 zł 

46,26 24 miesiące 10,00 
zgodnie z 

SIWZ 
120 kW 4,00 

2,484 
MJ/km 

4,00 
181 

g/km 
4,00 

0,237 
g/km 

2,76 71,02 

2 

BENEPOL Sp. z o.o. 
ul. Lubelska 43A 

10-410 Olsztyn 

 

netto:     
23 871 565,00 zł 

brutto:    

29 362 024,95 zł 

60,00 24 miesiące 10,00 
zgodnie z 

SIWZ 
130 kW 8,00 

2,736 
MJ/km 

3,63 
199 

g/km 
3,64 

0,16349 
g/km 

4,00 89,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

IV. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

 

V. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po upływie  10 dni  

od niniejszego zawiadomienie, może zostać zawarta umowa w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcom wskazanym w pkt. I.  

 

VI. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawcy mogą wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia. 

 

 

KOMENDANT 

/-/ płk Piotr CALAK 


