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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE ZADANIA NR 4 

 
Dotyczy: numer postępowania: D/19/2020 

 
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 

zespołów – podzespołów, części zamiennych oraz ogumienia do pojazdów kołowych  

z podziałem na 10 części (zadań) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 

zadania nr 4. 

I. Najkorzystniejszą ofertę złożył: 

Wykonawca BRITISH GARAGE Sp. z o.o., ul. Jedynaka 26A, 32-020 Wieliczka 

wartość netto: 165 303,00 zł                  wartość brutto: 203 322,69 zł 

termin realizacji zamówienia gwarantowanego: 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy, jednak nie później niż do dnia 30.10.2020 r. 

okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia: 12 miesięcy 

Uzasadnienie: zamawiający dokonał wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium: cena = 60%, 

okres dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia = 20%, termin realizacji zamówienia 

gwarantowanego = 20%. Wykonawca uzyskał najwyższą punktację. 

II. W postępowaniu w zakresie zadania nr 4 złożono 2 oferty, których zbiorcze 

zestawienie cen i uzyskanej punktacji, w kryterium „cena = 60%, okres dodatkowej 

gwarancji na przedmiot zamówienia = 20%, termin realizacji zamówienia 

gwarantowanego = 20%” przedstawia poniższa tabela: 

Nr. 

oferty 

Nazwa 

wykonawcy 
CENA 

Liczba pkt 

w 

kryterium 

CENA 

Termin realizacji 

zamówienia 

gwarantowanego 

Liczba pkt w 

kryterium 

TERMIN 

realizacji 

zamówienia 

Okres 

dodatkowej 

gwarancji 

Liczba pkt 

w kryterium 

OKRES 

GWARAN

CJI 

Razem 

ZADANIE NR 4 
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BRIT CAR 

BRAND Rafał 

Grabowski 

Netto: 

228 570,00 zł 

Brutto: 
281 141,10 zł 

 
43,39 

 

 
28 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

 
20,00 

 

12 

miesięcy 

 
20,00 

 
83,39 
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BRITISH 

GARAGE Sp. 

zo.o. 

Netto: 

165 303,00 zł 

Brutto: 
203 322,69 zł 

60,00 

 
28 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

20,00 
12 

miesięcy 
20,00 100,00 

 
III. Z postępowania w zakresie zadania nr 4 nie wykluczono wykonawców. 

IV. W postępowaniu w zakresie zadania nr 4 nie odrzucono oferty. 

V. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych po upływie 10 dni od niniejszego zawiadomienia, może zostać zawarta umowa 

w sprawie udzielenia zamówienia Wykonawcy wskazanemu w pkt. I. 

VI. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą 

wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

 

 

 KOMENDANT 

    /-/ wz. płk Andrzej MAGIERA 


