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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE ZADAŃ 1,3,5,6,9 

 

 
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 

zadań 1,3,5,6 oraz 9. 

 
I. Najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

Zadanie nr 1 

Wykonawca MOTORPOL Sławomir Falkowski, ul. Traugutta 2, 59-300 Lubin 

wartość netto: 10 460,00 zł                  wartość brutto: 12 865,80 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. 

 

Zadanie nr 3 

Wykonawca MOTORPOL Sławomir Falkowski, ul. Traugutta 2, 59-300 Lubin 

wartość netto: 26 524,00 zł                  wartość brutto: 32 624,52 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. 
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Zadanie nr 5 

Wykonawca MOTORPOL Sławomir Falkowski, ul. Traugutta 2, 59-300 Lubin 

wartość netto: 680 340,00 zł                  wartość brutto: 836 818,20 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. 

 

Zadanie nr 6 

Wykonawca Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa 

wartość netto: 122 110,26 zł                  wartość brutto: 150 195,62 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. 

 

Zadanie nr 9 

Wykonawca Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa 

wartość netto: 35 360,86 zł                  wartość brutto: 43 493,86 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 zadań nr 1,3,5,6 oraz 9 złożono 6 ofert, 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: 
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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 1  

4 
BIWAR Sp. z 

o.o. 

Netto: 

12 664,00 zł 
Brutto: 

15 576,72 zł 

 

 
49,56 

 

 

90 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 
umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

 
6,22 

12 
miesięcy 

 
20,00 

75,78 

7 

TRANSTECH 

Michał Helm 

Joanna Helm 

Spółka Jawna 

Netto: 

10 804,00 zł 
Brutto: 

13 288,92 zł 

58,09 

 

45 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 
umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

12,44 
12 

miesięcy 
20,00 90,53 

8 

MOTORPOL 

Sławomir 

Falkowski 

Netto: 

10 460,00 zł 
Brutto: 

12 865,80 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 

9 

BRIT CAR 

BRAND Rafał 

Grabowski 

Netto: 

12 160,20 zł 

Brutto: 
14 957,05 zł 

51,61 

 
28 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

20,00 
12 

miesięcy 
20,00 91,61 

12 
INTER CARS 

S.A. 

Netto: 

8 127,88 zł 

Brutto: 
9 997,29 zł 

……… 

 
28 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

……… 
12 

miesięcy 
………… …………. 

ZADANIE NR 3 

4 
BIWAR Sp. z 

o.o. 

Netto: 

32 372,00 zł 
Brutto: 

39 817,56 zł 

 
 

49,16 

 

 

 

90 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 
umowy, jednak nie 

później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

 

6,22 

 

12 
miesięcy 

 

20,00 

 
75,38 

8 

MOTORPOL 

Sławomir 

Falkowski 

Netto: 

26 524,00 zł 
Brutto: 

32 624,52 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 

12 
INTER CARS 

S.A. 

Netto: 

16 568,02 zł 

Brutto: 
20 378,66 zł 

……….. 

 
28 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

……… 
12 

miesięcy 
……… ………… 

ZADANIE NR 5 

8 

MOTORPOL 

Sławomir 

Falkowski 

Netto: 

680 340,00zł 

Brutto: 
836 818,20 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 

ZADANIE NR 6 

1 

MAGAZYN 

CENTRALNY 

CENTRUM SP. 

Z O.O. 

Netto: 

122 110,26 zł 

Brutto: 
150 195,62 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 



RBL-25 Strona 4 
 

7 

TRANSTECH 

Michał Helm 

Joanna Helm 

Spółka Jawna 

Netto: 

212 411,90 zł 

Brutto: 
261 266,64 zł 

34,49 

 
45 dni kalendarzowych 

od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 
później niż do dnia 

30.10.2020 r. 

12,44 
12 

miesięcy 
20,00 66,93 

ZADANIE NR 9 

1 

MAGAZYN 

CENTRALNY 

CENTRUM SP. 

Z O.O., 

Netto: 

35 360,86 zł 
Brutto: 

43 493,86 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 

4 
BIWAR Sp. z 

o.o. 

Netto: 
53 374,00 zł 

Brutto: 

65 650,02 zł 

39,75 

 

90 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia 

umowy, jednak nie 

później niż do dnia 
30.10.2020 r. 

6,22 
12 

miesięcy 
20,00 65,97 

 

 
III. Z postępowania w zakresie zadań nr 1,3,5,6 oraz 9 nie wykluczono wykonawców. 

IV. W postępowaniu w zakresie zadań nr 1,3,5,6,oraz 9 odrzucono 1 ofertę: 

Oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64,  

02-903 Warszawa w zakresie zadań nr 1, 3 

uzasadnienie faktyczne: oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 

przedmiotu zamówienia; zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

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 

            /-/ płk Piotr CALAK 


